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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξήχθη στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας», του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Το αντικείμενο έρευνας της εργασίας εστίασε στις επιπτώσεις της 

ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης, στην πιο συγκεκριμένα στην κοινωνική και 

οικονομική της διάσταση καθώς και στις δράσεις και τη συνεισφορά της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στις συνθήκες αυτές. Με αφετηρία την έναρξη της παγκόσμιας 

δημοσιονομικής κρίσης, στόχος της εργασίας ήταν να αναλυθούν οι συνθήκες κάτω 

από τις οποίες διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, όσον αφορά τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, 

τις πηγές χρηματοδότησης και τη συνεργασία με τους κοινοτικούς εταίρους. Η 

έρευνα που διεξήχθη ήταν βιβλιογραφική, με έμφαση σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και των θεσμικών οργάνων της καθώς και σε στοιχεία της Ελληνικής και 

Ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας. Ο στόχος ήταν να καταγραφούν αναλυτικά οι 

επιπτώσεις της κρίσης στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των 

ελληνικών περιφερειών, καθώς και τα προβλήματα, οι δράσεις και οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στην κρίση αυτή. 
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Εισαγωγή 

Η δημοσιονομική κρίση δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα σε επίπεδα 

διαχείρισής της από τα κράτη, τις ηγεσίες, αλλά και τους φορείς που βρίσκονται 

περισσότερο κοντά στον πολίτη. Η μορφή που έλαβε δεν ήταν μόνο δημοσιονομική, 

όπως ακριβώς ξεκίνησε, άλλα έλαβε γρήγορα διαστάσεις κοινωνικής αλλά και 

ανθρωπιστικής κρίσης. Με σημαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, την ανεργία, τις 

επενδύσεις και δραματική αύξηση των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού, η κρίση αυτή συνεχίζει να πλήττει τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες 

της Ένωσης σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετική κάθε φορά ένταση. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΟΤΑ, επιφορτίστηκαν με 

σημαντικές αρμοδιότητες και βάρος, προσπαθώντας να ανταποκριθούν σε συνθήκες 

πρωτόγνωρες για αναπτυγμένα κράτη. Οι διευρυμένες ανισότητες και η μαζική 

φτωχοποίηση αποτέλεσαν προκλήσεις για τις αντικειμενικές δυνατότητες των ΟΤΑ 

να ανταπεξέλθουν λαμβάνοντας υπόψη αδυναμίες σε επίπεδα χρηματοδότησης, 

υποδομών, οργάνωσης και διάθεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Παρά την ύπαρξη 

του θεσμικού πλαισίου των ΟΤΑ, το οποίο τους εξουσιοδοτεί να ασκήσουν 

κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές, οι προϋποθέσεις άσκησης των πολιτικών 

αυτών δεν διασφαλίζονται επαρκώς.  

Η παρούσα εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύονται οι κοινωνικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης και τα 

νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί σε επίπεδο ανεργίας, κοινωνικού αποκλεισμού 

και φτωχοποίησης. Παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την ανεργία 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη σύνθεση του πληθυσμού που ζει στα όρια της φτώχειας 

και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς επίσης και στοιχεία από έρευνες που έχουν 

διεξάγει τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εστιάζουμε στη δημοσιονομική διάσταση της κρίσης 

καθώς και στις επιπτώσεις που είχε αυτή στα οικονομικά μεγέθη των κρατών-μελών 

της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Αναλύουμε επίσης τον τρόπο που η 

κρίση αυτή επηρέασε το ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφερόμαστε στο πλαίσιο άσκησης Κοινωνικής 

Πολιτικής (ΚΠ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις κοινωνικές πολιτικές που 

εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Η 
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ανάλυση αυτή επιτυγχάνεται μέσα από το θεσμικό πλαίσιο των Συνθηκών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την ίδρυση της μέχρι την τελευταία αναθεώρηση της στη 

Λισαβόνα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στο κοινωνικό κράτος και στην ανάγκη 

εξορθολογισμού του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναλύεται το γενικό 

περίγραμμα δράσης της τοπικής αυτοδιοίκηση σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης. 

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιείται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και 

στις πολιτικές κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, καθώς και στα κοινωνικά και 

οικονομικά προγράμματα που θεσπίζονται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση 

για την αντιμετώπιση της κρίσης και των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Έπειτα επιχειρείται μια προσέγγιση στους τρόπους χρηματοδότησης 

των ΟΤΑ και πιο συγκεκριμένα στη χρηματοδότηση που παρέχεται σε αυτούς από 

την Ένωση με τη μορφή χρηματοδοτικών εργαλείων και άλλων παροχών. 

Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην πρόκληση της 

χρηματοδότησης των δράσεων των ΟΤΑ, με εστίαση στα πιο σημαντικά 

προγράμματα που έχουν στη διάθεση τους οι τοπικοί φορείς για την αντιμετώπιση της 

κρίσης και την ανάπτυξη των περιφερειών τους.  Πιο συγκεκριμένα αναλύουμε 

την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010-2020, το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-

2019. Μέσα από το πλαίσιο αυτό επιχειρούμε τη σύνδεση της δράσης και 

συνεισφοράς των ΟΤΑ στην αντιμετώπιση της κρίσης, με τη συνεισφορά της 

Ένωσης, μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα ενίσχυσης των 

κρατών-μελών της. 
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Κεφάλαιο 1 

1.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κρίση. Τα νέα δεδομένα 

 
1.1. Οι κοινωνικές διαστάσεις της Ευρωπαϊκής δημοσιονομικής κρίσης 

             

Η Ευρωπαϊκή δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών είναι διττής φύσης. 

οικονομικής και κοινωνικής. Η αυξανόμενη κρίση νομιμοποίησης που 

αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυρίαρχες ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής ΕΕ) 

εξηγείται από ποικίλους παράγοντες. Ανεξάρτητα τον ιδεολογικό προσανατολισμό 

τους, οι περισσότερες κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν εφαρμόσει πολιτικές λιτότητας, οι 

οποίες έχουν προταθεί από την ΕΕ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (στο εξής 

ΔΝΤ) χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας ξεχωριστά. Η 

κρίση νομιμοποίησης έγκειται στην αμφισβήτηση των επιτευγμάτων της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης λόγω της υποχώρησης του κοινωνικού κράτους, των παρενεργειών της 

δημοσιονομικής κρίσης και της επανεθνικοποίησης των εθνικών πολιτικών.  

Τα επίπεδα απασχόλησης, η ανεργία και η φτώχεια στις χώρες της ΕΕ καθώς 

και η ανεπάρκεια των μηχανισμών κοινωνικής προστασίας και των συστημάτων 

υγειονομικής περίθαλψης, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις ευάλωτες ομάδες 

στις χώρες που έχουν επηρεαστεί άμεσα από την κρίση. Στην Κύπρο, την Ελλάδα, 

την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, οι κοινωνικές επιπτώσεις 

της ευρωπαϊκής κρίσης στην καθημερινή ζωή των πολιτών ήταν καθοριστικής 

σημασίας. Στην Ισπανία, πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα έμειναν 

άνεργοι, ενώ στη Ελλάδα παρατηρείται το υψηλότερο ποσοστό σε αυτοκτονίες από 

άτομα που δεν έχουν πρόσβαση ακόμη και στα στοιχειώδη αγαθά για την επιβίωσή 

τους. Στην Πορτογαλία, το 2% σχεδόν του πληθυσμού έχει εγκαταλείψει τη χώρα 

λόγω της ανεργίας και της οικονομικής συρρίκνωσης.1 

                                                 
1 Για μια εκτενέστερη ανάλυση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων της ευρωπαϊκής 

δημοσιονομικής κρίσης στις χώρες της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της 

Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας Βλ. Leahy, A., Healy, S. and Murphy, M. (2014). The 

European Crisis and its human cost, A call for fair alternatives and solutions, Crisis Monitoring Report 

2014, Caritas Europa, pp. 20-45 
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Σύμφωνα με Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2 που δημοσιεύθηκε 

τον Απρίλιο του 2012 όσον αφορά τη δημοσιονομική κρίση και τις κοινωνικές της 

διαστάσεις, τo 80% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί στη χώρα 

τους τελευταίους 12 μήνες σε ποσοστό 97% στην Ελλάδα, 93% στη Γαλλία, 93% 

στην Πορτογαλία και 92% στην Ισπανία. Η Ελλάδα και η Κύπρος παρουσιάζουν τα 

μεγαλύτερα ποσοστά ερωτηθέντων, οι οποίοι θεωρούν ότι δυσκολεύονται να 

διατηρήσουν οποιαδήποτε μορφή υγειονομικής περίθαλψης, ενώ σχεδόν το 32% των 

πολιτών της ΕΕ αναφέρει ότι είναι δύσκολο πλέον να αντιμετωπίσει τις δαπάνες για 

την υγεία και για την φροντίδα των ανήλικων τέκνων. Τα προβλήματα αυτά 

δημιουργούν πιέσεις σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο αφού η κρίση δημιουργεί 

συνθήκες βίαιης φτωχοποίησης και αναδιανομής εισοδήματος.   

 

 

1.1.1. Ανεργία 

Η κατακόρυφη αύξηση των ποσοστών ανεργίας στις χώρες της ΕΕ που 

πλήττονται από την δημοσιονομική κρίση, επέφερε σημαντικές αλλαγές στο βιοτικό 

επίπεδο των πολιτών των κρατών μελών της Ένωσης. Από την έναρξη της κρίσης το 

2008, ο αριθμός των θέσεων εργασίας μειώθηκε δραματικά, ενώ ο αριθμός των 

ανέργων άγγιξε το υψηλότερο επίπεδο στη ιστορία της ΕΕ, προσεγγίζοντας το ποσό 

των 26,6 εκατομμύρια ανέργων τον Απρίλιο του 2013.3  Οι αποκλίσεις μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ ήταν τεράστιες, με σημαντικότερο πρόβλημα αυτό της ανεργίας των 

νέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε εκτός των άλλων ότι η μακροχρόνια ανεργία 

των νέων  «απειλεί μια ολόκληρη γενιά»4, με σχεδόν το ένα τέταρτο των οικονομικά 

ενεργά νέων ανθρώπων στην Ευρώπη (23,5% τον Απρίλιο του 2013) να παραμένει 

άνεργο. 

Σε έκθεση του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Φεβρουάριο του 2014, σχετικά 

με τις πτυχές της απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των 

εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης 

του ευρώ, ανάμεσά τους και η Ελλάδα που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής, αναφέρει «ότι η εξαιρετικά σοβαρή οικονομική και 

                                                 
2 Βλ. European Commission, Flash Eurobarometer 338, Monitoring the social impact of the crisis: 

public perceptions in the European Union (wave 6) REPORT, April 2012 available in 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_338_en.pdf  
3 Βλ. European Commission, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, September 

2013, Special edition: Annual Overview, pp. 7-9 
4 Βλ. European Commission, EU Employment and Social Situation, Quarterly Review, June 2013, p.5 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_338_en.pdf
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δημοσιονομική κρίση και οι πολιτικές προσαρμογής στις τέσσερις χώρες είχαν ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των ποσοστών ανεργίας και απώλειας θέσεων εργασίας, καθώς 

και του αριθμού των μακροχρόνια ανέργων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν 

στην υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας· επισημαίνει ότι τα ποσοστά απασχόλησης 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης, καθώς και για την επίτευξη των 

κοινωνικών στόχων και των στόχων για την απασχόληση της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020».5 

Παρατηρώντας τις μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των 

χωρών της ΕΕ στο Γράφημα 1, θα δούμε ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά βρίσκονται στις 

χώρες της Πορτογαλίας με 12,3%, της Κύπρου με 12,6%, της Κροατίας με 15,1%, 

της Ισπανίας με 20,4% και της Ελλάδας με 24% (στοιχεία Δεκεμβρίου 2015), το 

μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ. Τα ποσοστά της ανεργίας των νέων 

παρατηρώντας αυτή τη φορά τον πίνακα 1, στις χώρες της ΕΕ, επιβεβαιώνουν τη 

ρήση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια «ολόκληρη χαμένη γενιά». Τα ποσοστά στις 

περισσότερες χώρες βρίσκονται πάνω από το 20% για τα έτη 2012 έως 2014, έτος για 

το οποίο η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία μας δίνει τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Η 

Ελλάδα για ακόμη μια φορά παρουσιάζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, 51,1% (το 

τέταρτο τρίμηνο του 2014) ακολουθώντας την Ισπανία με 51,7%. Αν αναλογιστούμε 

τον πληθυσμό των δύο χωρών καθώς και την κατάσταση της οικονομίας τους, 

μπορούμε εύλογα να συμπεράνουμε ότι τα δύο αυτά ποσοστά σε καμία περίπτωση 

δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα 

έπληξαν σαφώς περισσότερο τον τομέα της απασχόλησης και μείωσαν δραματικά τις 

θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με την Ισπανία που έχει να επιδείξει έναν πιο ισχυρό 

βιομηχανικό τομέα με περισσότερες θέσεις απασχόλησης και μεγαλύτερα κατά 

κεφαλήν εισοδήματα. 

 

 

 

 

                                                 
5 Βλ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις πτυχές της απασχόλησης και τις 

κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά 

τις χώρες της ζώνης του ευρώ, που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, 21 

Φεβρουαρίου 2014, 2014/2007,  

διαθέσιμο εδώ http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-

0135&language=EL    

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0135&language=EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0135&language=EL
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Πίνακας 1: Ανεργία των νέων για τα έτη 2012-2014 (τέταρτο τρίμηνο-εποχιακά 

προσαρμοσμένα) 

 
Πηγή: Eurostat Statistics Explained, February 2016, 

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics  

 

Στη ζώνη του Ευρώ (ΕΑ-19) το εποχιακά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας 

όπως φαίνεται στο γράφημα 1, ήταν 10,3% το Φεβρουάριο του 2016, έναντι 10,4% 

που ήταν τον Ιανουάριο του 2016, ενώ πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που 

έχει καταγραφεί στη ζώνη του Ευρώ από τον Αύγουστο του 2011. Παράλληλα, το 

ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 καταγράφεται στο 8,9% το Φεβρουάριο του 2016, 

το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε από το Μάιο του 2009 στην ΕΕ. 

Παρά τη βελτίωση των ποσοστών αυτών ανεργίας στην ΕΕ, το μεγάλο 

έλλειμμα θέσεων εργασίας που δημιούργησε η δημοσιονομική κρίση παραμένει στο 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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μεγαλύτερο βαθμό του ακάλυπτο. Οι αποτελεσματικές πολιτικές στον τομέα της 

απασχόλησης σε συνδυασμό με τα προγράμματα της ΕΕ για τη μείωση της ανεργίας 

και την αύξηση της απασχόλησης αποτελούν ζητήματα κρίσιμης σημασίας στην 

αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της κάθε χώρας. 

Γράφημα 1: Δείκτες ανεργίας στις χώρες της ΕΕ - Φεβρουάριος 2016 (εποχιακά 

προσαρμοσμένοι) 

 Πηγή: Eurostat Statistics Explained, February 2016, 

 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics  

 

Απαραίτητη κρίνεται μια σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα μπορούν να 

στηρίξουν τις εγχώριες αγορές εργασίας και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις 

απασχόλησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προσανατολισμένα από 

την ΕΕ προς την καταπολέμηση της ανεργίας, πρέπει να αποτελέσουν κινητήρια 

δύναμη για τις εθνικές κυβερνήσεις με στόχο την επίτευξη βιώσιμων αποτελεσμάτων 

στον τομέα της απασχόλησης και στη μείωση της ανεργίας. 

1.1.2. Κοινωνικός αποκλεισμός 

Κάθε κύμα διεύρυνσης εντός της ΕΕ δημιούργησε νέα δεδομένα σε επίπεδο 

ΑΕΠ, κατά κεφαλή εισοδήματος, πρόσβασης στην αγορά εργασίας και απόκτησης 

δεξιοτήτων. Η ανάγκη σύγκλισης δημιούργησε τη θεσμική επιταγή να στηριχθούν οι 

περιφέρειες, ώστε να αμβλυνθούν οι ανισότητες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο 

αντικειμενικές συνθήκες συνοχής και προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες και μέσα 

ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον το οποίο από τη φύση του παράγει ανισότητες. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics
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Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξη των στόχων αυτών, τα 

κατά κεφαλή εισοδήματα συνέχισαν να είναι χαμηλά σε αρκετές περιφέρειες της ΕΕ, 

ενώ η δημοσιονομική κρίση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια 

πρόσβασης στην αγορά εργασίας και όξυνε σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές και 

οικονομικές ανισότητες. Οι ανισότητες αυτές οδήγησαν στην αύξηση των ατόμων 

που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και με τον εμφανή κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελούν παραβίαση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το Άρθρο 3, παρ. 3 

της ενοποιημένης απόδοσης της ΣΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, «…η Ένωση καταπολεμά 

τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη 

και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των 

γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.»6 Παρά τις προσπάθειες που 

έγιναν για την επίτευξη του περιεχομένου του Άρθρου 3 της ΣΕΕ, η παρούσα 

δημοσιονομική κρίση ενέτεινε σε μεγάλο βαθμό τα φαινόμενα κοινωνικού 

αποκλεισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ, οδηγώντας παράλληλα τις εθνικές κυβερνήσεις 

σε αδυναμία αποτελεσματικής καταπολέμησης του φαινομένου. 

Ο Sheppard (2006) προσεγγίζοντας την έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού 

αναφέρει ότι οι ομάδες που διατρέχουν τον κίνδυνο αυτό είναι αυτές που υποφέρουν 

από φτώχεια, ανεργία και παρόμοιες καταστάσεις, οι ομάδες που στερούνται των 

πολιτικών τους δικαιωμάτων και άτομα των οποίων οι κοινωνικοί δεσμοί έχουν 

υποστεί κατακερματισμό. Ο ίδιος εντρυφεί ακόμη περισσότερο στην έννοια του 

κοινωνικού αποκλεισμού αναφέροντας ότι τα άτομα αυτά διατρέχουν κρίση 

κοινωνικής ταυτότητας και αξιών, στερούνται σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα να 

ζήσουν αξιοπρεπώς και περιθωριοποιούνται.7    

Κατά τη διάρκεια των 20 περίπου χρόνων που η ΕΕ σχεδιάζει και υιοθετεί 

προγράμματα  για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 

συνέβη μια σημαντική παρεκβατική μεταστροφή (λέγοντας παρεκβατική εννοούμε 

τον προφορικό και γραπτό λόγο που εκφράζονται οι έννοιες του κοινωνικού 

αποκλεισμού και της φτώχειας). Η στροφή αυτή, στην Κοινωνική Πολιτική της ΕΕ 

συνεπάγεται μια μετατόπιση από την εστίαση στην έννοια της φτώχειας δίνοντας 

έμφαση στην έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού και τροφή στους ερευνητές να 

                                                 
6 ΣΕΕ – Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διαθέσιμη εδώ 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf  
7 Βλ. Sheppard, M.(2006). Social Work and Social Exclusion, The Idea of Practice, University of 

Plymouth, UK, ASHGATE, pp. 10-11 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026el.pdf
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επανεξετάσουν κοινωνικά ζητήματα και προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με την 

έννοια της φτώχειας και της στέρησης.8 

Το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού ταυτίζεται συχνά με τη φτώχεια, 

χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη βάση στη μονοδιάστατη φύση της φτώχειας. 

Αντίθετα, ο κοινωνικός αποκλεισμός παρουσιάζει ένα περισσότερο πολυδιάστατο και 

δυναμικό χαρακτήρα, καθώς σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα πτυχών της στέρησης 

βασικών αναγκών. Οδηγεί σταδιακά το άτομο στην κοινωνική περιθωριοποίηση, 

στην απόκλιση από τα κοινά και στη στέρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων.9  

Χάρτης 1: Κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 

Πηγή: European Parliament, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573938/EPRS_ATA(2016)5

73938_EN.pdf  

                                                 
8 Βλ. Peace, R., Social Exclusion: A concept in need of definition? Social Policy Journal of New 

Zealand, Issue 16, July 2001, pp. 19-20 
9 Βλ. Papadopoulos, F. and Tsakloglou, P. (2005). Social Exclusion in the EU, A capability-based 

approach, El Working Paper 2005-1, June 2005, LSE - EI, pp. 4-7 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573938/EPRS_ATA(2016)573938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/573938/EPRS_ATA(2016)573938_EN.pdf
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Στο χάρτη 1 μπορούμε να δούμε τα κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται σε 

κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε υψηλά επίπεδα για το έτος 2014 

(τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία που διαθέτουμε). Σχεδόν όλες οι περιοχές της 

Ελλάδας, εκτός από την Ηπειρωτική Ελλάδα και την Δυτική Μακεδονία βρίσκονται 

στο τελευταίο επίπεδο φτώχειας με ποσοστό πάνω από 35%. Καμία άλλη χώρα στην 

ΕΕ δεν παρουσιάζει τα ποσοστά αυτά. Η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η 

Ιρλανδία εμφανίζουν ποσοστό μεγαλύτερο μεν από 20% μικρότερο δε από 35%. Το 

γεγονός αυτό μας οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα ότι παρά τα προγράμματα 

ανάκαμψης της οικονομίας και της παρέμβασης του ΔΝΤ, η Ελλάδα δεν κατάφερε να 

αναπτύξει ασφαλείς μηχανισμούς κοινωνικής προστασίας, όντας μια χώρα που 

βρίσκεται για έβδομη συνεχή χρονιά σε ύφεση. Οι υπόλοιπες χώρες που υιοθέτησαν 

προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής του ΔΝΤ, φαίνεται ότι μπόρεσαν να 

ανταπεξέλθουν καλύτερα στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας των πολιτών 

τους, κρατώντας σε χαμηλά επίπεδα τους δείχτες φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Η προσπάθεια της ΕΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

είναι εμφανής σε κάθε κείμενο που εκδίδεται από τα θεσμικά της όργανα και σε κάθε 

σύνοδο που πραγματοποιείται με στόχο την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης στην Ευρώπη. Η Επίτροπος 

της ΕΕ για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη, 

Μαριάν Τίσεν, στην Τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού που 

πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20-21 Νοεμβρίου 2014, τόνισε εκτός των 

άλλων, την ανάγκη για την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας μέσω της ενίσχυσης 

των ευρωπαϊκών κοινωνικών πολιτικών. Η ίδια ενίσχυσε την άποψη της Επιτροπής 

για τη «χαμένη γενιά» λόγω της αύξησης της μακροχρόνιας ανεργίας και επισήμανε 

χαρακτηριστικά ότι «βασικός σκοπός της ΕΕ είναι η παγίωση και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της κοινωνικής προστασίας, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων 

κοινωνικής πρόνοιας και η προστασία των πολιτών των κρατών μελών από κάθε 

μορφή αποκλεισμού».10 

                                                 
10 European Commission, Press Release Database, Marianne Thyssen - EU Commissioner for 

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility Annual Convention of the European Platform 
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1.1.3. Φτωχοποίηση: Συγκριτική ανάλυση με βάση τις Ευρωπαϊκές     

          περιφέρειες 

Το φαινόμενο της μαζικής φτωχοποίησης αφορά μια τυπική όσο και 

ουσιαστική διαδικασία αναδιανομής πλούτου. Τα νέα δεδομένα διεμβολίζουν το 

πλαίσιο κοινωνικής διαστρωμάτωσης και ωθούν στο περιθώριο της οικονομικής ζωής 

και παραγωγικής διεργασίας σημαντικά στρώματα της μεσαίας τάξης. Δεν 

καταγράφεται σε χώρες του Τρίτου Κόσμου όπου η μεσαία τάξη αποτελεί ένα μικρό 

μόνο τμήμα των τοπικών κοινωνιών. Αντίθετα, διευρύνεται ως φαινόμενο στις χώρες 

του Πρώτου Κόσμου (κατά κύριο λόγο Ευρώπη και ΗΠΑ) όπου οι παρενέργειες από 

την παγκόσμια οικονομική κρίση δημιουργούν εισροές που αποσυνθέτουν κοινωνικές 

δομές και με αυτόν τον τρόπο επαναπροσδιορίζουν το ρόλο ατόμων και ομάδων στα 

πλαίσια ενός νέου όσον αφορά την ένταση των περιοριστικών μέτρων οικονομικού 

και διαχειριστικού μοντέλου.  

Παράλληλα, η κρίση αυτή δημιούργησε κοινωνικές ανακατατάξεις λόγω της 

αύξησης της ανεργίας και παράπλευρων φαινομένων μαζικής φτωχοποίησης. Αυτό 

ήταν φυσικό επακόλουθο μίας διαδικασίας που έπληξε τις κοινωνικές δομές αλλά και 

τον εργασιακό χώρο. Το φαινόμενο των νεόπτωχων εντός του Πρώτου Κόσμου 

(ανεπτυγμένες χώρες) αποτέλεσε παρενέργεια της παγκόσμιας δημοσιονομικής 

κρίσης, η οποία έπληξε τις χώρες με διαφορετική ένταση και επηρέασε τις κοινωνικές 

δομές τους με διαφορετικό τρόπο. Το μαζικό κλείσιμο επιχειρήσεων και ο 

περιορισμός του δημόσιου τομέα (όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα) δημιούργησε 

παράλληλες δεξαμενές ανεργίας που διόγκωσαν τα κοινωνικά προβλήματα.  

Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες και ωθούν με βίαιο 

τρόπο ομάδες στο περιθώριο της κοινωνίας διευρύνοντας τον Τέταρτο Κόσμο εντός 

του Πρώτου. Η ανάλυση της σύνθεσης του Τέταρτου Κόσμου καταδεικνύει την 

ένταση του προβλήματος και την ανασφάλεια που απειλεί πλέον μεγάλες κοινωνικές 

ομάδες, οι οποίες μέχρι πρότινος απολάμβαναν προνομίων σε επίπεδο απολαβών και 

κοινωνικής καταξίωσης. Η έννοια του Τέταρτου Κόσμου αναφέρεται σε φαινόμενα 

μαζικής φτωχοποίησης και περιθωριοποίησης ατόμων σε βιομηχανικά ανεπτυγμένες 

περιοχές11. 

 

                                                                                                                                            
against Poverty and Social Exclusion, Brussels, 20 November 2014, available in 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2000_en.htm  
11Βλ. Στάρη, Ι., Η Καταπολέμηση της  φτώχειας στην ΕΟΚ, διαθέσιμο εδώ 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/4829/1/SDO31990.pdf  

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-2000_en.htm
http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/4829/1/SDO31990.pdf
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Η έλλειψη στέγης και ο αποκλεισμός από τη στέγαση στις περιοχές αυτές 

αποτελούν ακραίες μορφές φτώχειας και στέρησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 

ανακοίνωση της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την καταπολέµηση της 

φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού (θα αναφερθούμε σε αυτή σε επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας εργασίας), αναφέρει ότι «η φτώχεια στις πολλαπλές 

διαστάσεις της περιλαµβάνει την έλλειψη εισοδήµατος και επαρκών υλικών πόρων 

ώστε να ζήσει κανείς µε αξιοπρέπεια· την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 

όπως η υγειονοµική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση· τον αποκλεισµό από την 

αγορά εργασίας και τη χαµηλή ποιότητα εργασίας.»12 

H Eurostat, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της φτώχειας 

τον Οκτώβριο του 2015, δημοσίευσε μια έκθεση, τονίζοντας τον κίνδυνο της αύξησης 

του αριθμού των ατόμων που βρίσκονται σε καθεστώς φτώχειας, αριθμός που αγγίζει 

τα 122 εκατομμύρια άτομα μέσα στο 2014. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι 

ο αριθμός αυτός των ατόμων αφορά άτομα που πληρούν μια από τις τρεις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: βρέθηκαν σε κίνδυνο φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις 

(εισοδηματική φτώχεια), παρουσίασαν σοβαρές υλικές στερήσεις ή ανήκουν σε 

νοικοκυριά χαμηλής έντασης εργασίας (νοικοκυριά ανέργων).13 Οι τρεις αυτές 

προϋποθέσεις αποτελούν τους δείκτες πάνω στους οποίους τέθηκε ο στόχος  για την 

έξοδο τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ατόμων από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». 

Οι δείκτες αυτοί αντιπροσωπεύουν τρεις κοινωνικές ομάδες που ισοδυναμούν 

με τις τρεις προϋποθέσεις που αναφέραμε προηγουμένως14:  

 Άτομα που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας και παρουσιάζουν πολύ χαμηλό 

εισόδημα μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (AROP - People at-risk-of-

poverty after social transfers) 

                                                 
12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την 

καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική 

και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες, 16.12.2010 COM(2010) 758 τελικό, σελ. 7 
13 Βλ. Eurostat news release, 17 October: International Day for the Eradication of Poverty, The risk of 

poverty or social exclusion affected 1 in 4 persons in the EU in 2014, 181/2015 - 16 October 2015, 

available in  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034688/3-16102015-CP-EN.pdf/7d2bba5e-ad86-

4237-b5cf-08a5407ed801  
14 Βλ. Eurostat statistics explained, Disability statistics - poverty and income inequalities, available in 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-

_poverty_and_income_inequalities  

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034688/3-16102015-CP-EN.pdf/7d2bba5e-ad86-4237-b5cf-08a5407ed801
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7034688/3-16102015-CP-EN.pdf/7d2bba5e-ad86-4237-b5cf-08a5407ed801
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities
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 Άτομα που ανήκουν σε οικογένειες - νοικοκυριά με πολύ χαμηλή ένταση 

εργασίας, δηλαδή σε νοικοκυριά ανέργων (LWI - Low Work Intensity people) 

 Άτομα που ζουν με σοβαρές υλικές στερήσεις (DEP - Severely materially 

deprived people) 

Παρατηρώντας τους συγκεκριμένους δείκτες αντιλαμβανόμαστε ότι η 

επίτευξη των ποσοτικών αυτών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» καθίσταται 

εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις εθνικές κυβερνήσεις 

είναι η προσπάθεια για μια αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος μέσα από τις 

εκάστοτε εθνικές πολιτικές και δράσεις, σε συνεργασία πάντα με τα αρμόδια θεσμικά 

όργανα της ΕΕ. Από την άλλη πλευρά οι περιορισμένοι εθνικοί διαθέσιμοι πόροι 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση, αυξάνοντας συνεχώς τον αριθμό 

των ατόμων που ζουν με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Στον πίνακα 2 αποτυπώνεται καθαρά η δυναμική των τριών αυτών δεικτών - 

κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης είναι καθοριστικές για τα 

νοικοκυριά χαμηλής έντασης εργασίας στις περισσότερες ευρωπαϊκές περιφέρειες 

που έχουν υιοθετήσει προγράμματα προσαρμογής του ΔΝΤ, αφού η έλλειψη 

αποτελεσματικών δράσεων από πλευράς Ένωσης και εθνικών κυβερνήσεων, οδηγεί 

σε συνεχόμενη αύξηση των ποσοστών αυτών. Είναι χαρακτηριστικό το υψηλό 

ποσοστό ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό στις 

χώρες των Βαλκανίων (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) αλλά και στις χώρες της 

κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.  
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Πίνακας 2: Σύνθεση του πληθυσμού που ζουν σε κίνδυνο φτώχειας, που ανήκουν σε 

οικογένειες - νοικοκυριά με χαμηλή ένταση εργασίας και που ζουν με σοβαρές υλικές 

στερήσεις για το Έτος 2013 

 

Πηγή: Eurostat, 2013,  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-

_poverty_and_income_inequalities  

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα 

Εισοδήματα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2014, εξέδωσε 

δελτίο τύπου, αναφέροντας εκτός των άλλων, ότι ο πληθυσμός στην Ελλάδα που 

βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται στο 36%, ενώ 

παρουσιάζεται υψηλότερος στα άτομα ηλικίας 18-64 με ποσοστό 40,1%. Βάσει των 

ποσοστών αυτών, το 7,8% διαβιεί σε νοικοκυριά με σοβαρές υλικές στερήσεις, αλλά 

χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας, το 5,2% διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς υλικές 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_poverty_and_income_inequalities
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στερήσεις αλλά με χαμηλή ένταση εργασίας και το 7,3% διαβιεί σε νοικοκυριά χωρίς 

υλικές στερήσεις και χωρίς χαμηλή ένταση εργασίας.15 

Είναι προφανές ότι η μείωση θέσεων εργασίας, η παύση λειτουργίας 

εκατοντάδων επιχειρήσεων, η μείωση κοινωνικών παροχών και οι μειώσεις σε 

συντάξεις και μισθούς που επέφερε η δημοσιονομική κρίση, αύξησαν δραματικά τα 

ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα και έθεσαν στο 

περιθώριο άτομα που βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία της ζωής τους, 

στερώντας από αυτά, όχι μόνο το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και το δικαίωμα σε 

μια ποιοτική και χωρίς υλικές στερήσεις διαβίωση. 

Στο Ευρωβαρόμετρο του 201216 (τα τελευταία πιο πρόσφατα δυστυχώς 

στοιχεία που διαθέτουμε από Ευρωβαρόμετρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό) οι πολίτες της ΕΕ σαν απάντηση στην 

ερώτηση «σχετικά με το πόσοι φτωχοί άνθρωποι υπάρχουν στη χώρα σας» έδωσαν 

ποσοστό τουλάχιστον 20% κατά μέσο όρο. Στο χάρτη 2 φαίνονται οι περιφέρειες της 

ΕΕ, που κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων, πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια 

και που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά πολιτών που πιστεύουν ο αριθμός των 

φτωχών ατόμων αυξάνεται συνεχώς μετά την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Δελτίο Τύπου, Κίνδυνος Φτώχειας, ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2014 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος 

2013), Πειραιάς 8 Ιουλίου 2015, σσ 1-2 
16 Βλ. European Commission, Flash Eurobarometer 338, ibid, pp.20-24 
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Χάρτης 2: Ποσοστό που εκτιμά ότι τουλάχιστον το 20% των κατοίκων της χώρας τους 

ζει σε συνθήκες φτώχειας 

 

Πηγή: European Commission, Flash Eurobarometer 338 

Την πρώτη θέση κατέχει η Ουγγαρία, με το 89% των ερωτηθέντων να 

υποστηρίζει ότι η φτώχεια είναι σε αρκετά υψηλά επίπεδα στη χώρα της, ενώ 

ακολουθεί δεύτερη θέση κατέχουν η Ελλάδα και η Λιθουανία με 86% και τρίτη η 

Βουλγαρία με ποσοστό 80%. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι τα ποσοστά 

των ατόμων που θεωρούν ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες στη χώρα τους που ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας είναι πολύ μεγάλα, γεγονός που καταδεικνύει την αδυναμία της 

ΕΕ να υιοθετήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές για την 

καταπολέμηση της φτώχειας, αδυνατώντας με τον τρόπο αυτό να παράσχει στους 

πολίτες ένα πλαίσιο προστασίας και ασφάλειας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται η στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία 

διαδέχτηκε τη δεκαετή Στρατηγική της Λισσαβόνας (2000-2010) και θέτει ως στόχο 

«την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλά επίπεδα απασχόλησης και μείωση του 
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αριθμού των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ή με τον κίνδυνο του 

κοινωνικού αποκλεισμού».17  Στο Συμβούλιο της Λισσαβόνας το Μάρτιο του 2000, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ως στόχο να μειώσει δραστικά τον αριθμό των ατόμων που 

είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο φτώχειας μέχρι το 2010. Παράλληλα, οι αρχηγοί 

κρατών αναγνώρισαν ότι δεν επαρκεί η οικονομική ανάπτυξη από μόνη της για την 

καταπολέμηση της φτώχειας ή του κινδύνου του κοινωνικού αποκλεισμού και 

δεσμευτήκαν να βελτιώσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτό βασιζόμενοι σε μια 

ανοιχτή μέθοδο συντονισμού (ΑΜΣ)18 και στη μακροπρόθεσμη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στο πλαίσιο της επονομαζόμενης «κοινωνικής ΑΜΣ» (θα αναλύσουμε την 

ΑΜΣ σε επόμενο κεφάλαιο).19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Βλ. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης: γενικές αρχές, 

διαθέσιμο στο http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html   
18 «Η κοινωνική ΑΜΣ είναι μια εθελοντική διαδικασία πολιτικής συνεργασίας που βασίζεται σε 

συμφωνημένους κοινούς στόχους και στη μέτρηση της προόδου για την επίτευξη των στόχων αυτών με 

βάση κοινούς δείκτες. Η εν λόγω διαδικασία προϋποθέτει τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους 

παράγοντες, όπως τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών.» Βλ. Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη, Κοινωνική Προστασία και 

Κοινωνική Ένταξη, διαθέσιμο εδώ 

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el  
19 Βλ. Φερώνας, Α.(2013). Η Κοινωνική Διάσταση της «Ευρώπης 2020: Ρητορική και 

Πραγματικότητα, Κοινωνική Πολιτική, Τεύχος 1, Απρίλιος 2013, σελ. 2 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=750&langId=el
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Κεφάλαιο 2 

2. Δημοσιονομική κρίση: Ορισμός και δεδομένα 

2.1. Η δημοσιονομική διάσταση της κρίσης και οι επιπτώσεις της στην 

Ελλάδα 

Η δημοσιονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 επέφερε σημαντικές αλλαγές 

στις ζωές των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ. Εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν 

άνεργοι, στερήθηκαν σημαντικά για την επιβίωση τους υλικά αγαθά και 

αποκλείστηκαν από οποιαδήποτε κοινωνική παροχή που θα μπορούσε το κράτος να 

προσφέρει σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης. 

Η πολυδιάστατη μορφή που έλαβε η κρίση είχε σημαντικές επιπτώσεις σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στα κράτη-μέλη της Ένωσης, αλλά με διαφορετικό 

τρόπο και σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Οι Clark and Huxley (2011) 

περιγράφουν την πολυδιάστατη αυτή μορφή της κρίσης, αναφερόμενοι στη 

χρηματοοικονομική και τραπεζική κρίση, στην παγκόσμια ύφεση που προκάλεσε η 

τραπεζική κρίση, στην επιβολή των προγραμμάτων λιτότητας και εξυγίανσης της 

οικονομίας σε πολλές χώρες της ΕΕ και της επιτάχυνσης της αναδιάρθρωσης των 

οικονομιών των κρατών-μελών.20 Η κρίση αυτή ανάγκασε πολλές εθνικές 

κυβερνήσεις να υιοθετήσουν δυσβάσταχτα προγράμματα λιτότητας με στόχο τη 

μείωση των δημοσιών ελλειμμάτων τους. Οι περικοπές δαπανών στον τομέα της 

απασχόλησης, της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας οδήγησαν εκατομμύρια 

ανθρώπων σε συνθήκες μαζικής φτωχοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής δεν προήλθαν από χώρες με υγιή οικονομικά 

συστήματα. Η μη συνεπής επιβολή των κριτηρίων του Μάαστριχτ επέτρεψε σε 

αρκετές χώρες της ΕΕ, με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα και άκαμπτη αγορά 

εργασίας, να αναβάλουν δημοσιονομικές προσαρμογές που τους επιβλήθηκαν. Οι 

αρνητικές επιπτώσεις της αναβολής αυτής δεν έγιναν αμέσως αισθητές, αλλά 

επιδεινώθηκαν με την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, καθώς τα πιστωτικά 

διαθέσιμα των χωρών της Ένωσης άρχισαν να μειώνονται, με την οικονομική κρίση 

να εξαπλώνεται σε κάθε περιφέρεια της. Ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης αυτής, οι 

χώρες της ΕΕ κλήθηκαν να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας, ενώ οι ηγέτες των κρατών-

                                                 
20 Βλ. Clark, G. and Huxley, J. (2011). Recession, recovery and reinvestment: the role of local 

economic leadearship in a global crisis - the Barcelona Principles in practice, in Bailey, D. and 

Chapain, C. (Eds.), The recession and beyond, Locan and Regional Responses to the Downturn, 

Routledge, London, 2011, pp 6-7 
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μελών συμφώνησαν στη διαμόρφωση πολιτικών που θα επέφεραν φορολογική 

συμμόρφωση και ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.21  

Στο γράφημα 2, φαίνεται το χρέος της γενικής κυβέρνησης των 28 κρατών-

μελών της ΕΕ, σε ποσοστό του ΑΕΠ για τα έτη 2013 και 2014 (τα τελευταία 

επικαιροποιημένα στοιχεία που διαθέτουμε). Αυτό που εύλογα παρατηρεί κανείς είναι 

ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη, 16 στο σύνολο τους, παρουσιάζουν δημόσιο χρέος 

κοντά στο 60%, ποσοστό που συνάδει με τα κριτήρια του Μάαστριχτ αναφορικά με 

το όριο που δεσμεύονται να τηρούν τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Το 2014, το δημόσιο 

χρέος αυξήθηκε για 20 χώρες της Ένωσης σε σχέση με το 2013, ενώ το 

Λουξεμβούργο, η Εσθονία και η Βουλγαρία είναι οι μόνες χώρες της ΕΕ που 

διατηρούν τα μικρότερα ποσοστά χρέους. Οι χώρες που υιοθέτησαν προγράμματα 

δημοσιονομικής εξυγίανσης του ΔΝΤ, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η 

Ελλάδα και η Κύπρος, είδαν τα ποσοστά δημοσίου χρέους τους να αυξάνονται 

συνεχώς, με την Ελλάδα στην κορυφή της λίστας της ΕΕ και με ένα ποσοστό χρέους 

178,6% για το 2014. Δυστυχώς τα προγράμματα λιτότητας που επιβλήθηκαν στις 

χώρες αυτές δεν κατάφεραν να εξυγιάνουν τις οικονομίες τους και να μειώσουν το 

δημόσιο χρέος. Αντίθετα, οδήγησαν σε μεγαλύτερη εξαθλίωση μεγάλα τμήματα του 

πληθυσμού, που αναγκάστηκαν να ζουν σε συνθήκες μαζικής φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Βλ. Horvath, J. and Suster, M.(2014). European Sovereign Debt Crisis and the Euro, in Daianu, D., 

D'Adda, C., Basevi, G., Kumar, R., D?ianu, D. (Eds.), The Eurozone Crisis and the Future of Europe  

The Political Economy of Further Integration and Governance, International Political Economy Series, 

2014, UK, pp. 41-42  
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Γράφημα 2: Χρέος της γενικής κυβέρνησης, 2013 και 2014 (ενοποιημένο ακαθάριστο 

χρέος της γενικής κυβέρνησης,% του ΑΕΠ) 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Government_finance_statistics/el  

  

Η δημοσιονομική κρίση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, έχει επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό την ανακατανομή των εισοδημάτων με τη μορφή κοινωνικών 

μεταβιβάσεων (κοινωνικά επιδόματα και κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος). Οι 

υψηλότερες κρατικές δαπάνες σε κοινωνικές παροχές, σχετίζονται με χαμηλότερα 

ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Από τα δεδομένα του γραφήματος 3 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα. Οι μεταβιβάσεις αυτές αποτελούσαν σχεδόν το 

50% (437,1%)  των συνολικών δαπανών για το 2014 στις 19 χώρες του ευρώ. Οι 

χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά δαπανών σε κοινωνικές μεταβιβάσεις είναι το 

Βέλγιο, η Τσεχία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ολλανδία, η 

Σλοβενία και η Σλοβακία. Από τις παραπάνω χώρες, η  Ελλάδα παρουσιάζει 

αυξημένες δαπάνες για κοινωνικές παροχές λόγω της δημοσιονομικής και κοινωνικής 

κρίσης που αντιμετωπίζει. Οι υπόλοιπες χώρες, παρουσιάζουν αυξημένες κοινωνικές 

δαπάνες λόγω της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζουν σαν κράτη και των 

αυξημένων κοινωνικών παροχών προς τους πολίτες τους. Με την πάροδο των χρόνων 

και την επιδείνωση της οικονομικής κρίσης, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές στην 

Ελλάδα αυξήθηκαν με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και της 

φτωχοποίησης, αλλά όχι στο βαθμό που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες του 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el
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πληθυσμού. Αυτό που μπορεί κάποιος να συμπεράνει είναι ότι παρά την αύξηση αυτή 

των δαπανών για κοινωνικές παροχές, οι πόροι δεν επαρκούν για να βοηθήσουν την 

κεντρική κυβέρνηση, πόσο μάλιστα τις τοπικές αρχές, να αντιμετωπίσουν τις 

συνέπειες της κρίσης και να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων. 

Γράφημα 3: Κύριες συνιστώσες των δαπανών του δημοσίου, 2014 (% των συνολικών 

εσόδων) 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Government_finance_statistics/el 

 

Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα 

Εισοδήματα και τις Συνθήκες Διαβίωσης των Νοικοκυριών για το έτος 2014, εξέδωσε 

δελτίο τύπου, αναφέροντας εκτός των άλλων, τα κοινωνικά επιδόματα συμβάλλουν 

στη μείωση του ποσοστού τις φτώχειας κατά 3,9% και το σύνολο των κοινωνικών 

μεταβιβάσεων μειώνει το ποσοστό φτώχειας κατά 30,1%. Οι κοινωνικές 

μεταβιβάσεις στην Ελλάδα, αποτελούν το 34,2% του συνολικού διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών, με τα κοινωνικά επιδόματα να αποτελούν το 13,5%.22 

Εξίσου σημαντικές είναι οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης στο κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ των περιφερειών των κρατών-μελών της Ένωσης, ανάμεσα τους και οι 

ελληνικές περιφέρειες. Στο χάρτη 3 παρατηρεί κανείς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ για τις 

περιφέρειες της ΕΕ επιπέδου NUTS 2 για το έτος 2013, χρονικά στη μέση περίπου 

                                                 
22 Βλ. Ελληνική Στατιστική Αρχή (2015), ibid, σσ 4-5 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics/el
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της δημοσιονομικής κρίσης. Με πράσινο εμφανίζονται οι «πλούσιες» περιφέρειες με 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (>=125) ενώ οι φτωχές 

περιφέρειες εμφανίζονται με κόκκινο. 

Χάρτης 3: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), κατά 

περιφέρεια επιπέδου NUTS 2,  για το έτος 2013 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained,  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/el  

Οι περιφέρειες της Ελλάδας, της νότιας Ιταλίας, της Κύπρου, της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας, χώρες στις οποίες εφαρμόστηκαν διαρθρωτικά 

προγράμματα του ΔΝΤ, παρουσιάζουν μια σημαντική πτώση του κατά κεφαλήν 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/el
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ΑΕΠ. Υπάρχουν όμως και περιφέρειες σε χώρες που δεν εφαρμόστηκαν 

δημοσιονομικά προγράμματα του ΔΝΤ, όπως του Λονδίνου, του Λουξεμβούργου και 

της Πολωνίας, που όχι μόνο παρουσίασαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 

μέσο όρο της ΕΕ, αλλά παρατηρήθηκε ταχεία αύξηση αυτού.  Μπορεί εύλογα 

κάποιος να παρατηρήσει ότι σχεδόν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας σημειώνονται 

με κόκκινο, ενώ ευδιάκριτος είναι ο διαχωρισμός ανατολής - δύσης στις χώρες της 

Ένωσης. Η ΕΕ μετά τις συνεχόμενες διευρύνσεις με χώρες που παρουσίαζαν χαμηλό 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ, δυσκολεύτηκε να πετύχει οικονομική σύγκλιση των περιφερειών 

και να εξαλείψει τις οικονομικές ανισότητες που δημιούργησε η διεύρυνση, με 

αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Η ανάγκη 

μεταρρυθμίσεων στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης επιδείνωσε την 

ικανότητα προσαρμογής τους σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο που θα προσέφερε 

παράπλευρα οφέλη στην πλειοψηφία. Υπό αυτό το πρίσμα η πολιτική της ΕΕ 

στόχευσε στην ενίσχυση των φτωχότερων περιφερειών της Ένωσης.   

Ο χάρτης 4 δείχνει ξεκάθαρα τον αριθμό των περιφερειών της ΕΕ που 

παρουσίασαν επέκταση με αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τις περιφέρειες που 

σημείωσαν δραματική μείωση των οικονομικών επιδόσεων για τα έτη 2008 έως 2013, 

λόγω τις δημοσιονομικής κρίσης. Σε ορισμένες περιφέρειες της Πολωνίας, της 

Λιθουανίας και της Αυστρίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε περισσότερο από 

8%, ενώ στις μισές σχεδόν περιφέρειες της Ισπανίας και σε όλες τις περιφέρειες της 

Ελλάδας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε κατά 8%. Η ακραία αυτή διαφορά στα 

ποσοστά των περιφερειακών οικονομικών επιδόσεων εντοπίζεται για τις μεν Ελλάδα 

και Ισπανία, στα αυστηρά προγράμματα λιτότητας που επέβαλε το ΔΝΤ, για τις δε 

Πολωνία, Λιθουανία και Αυστρία, στις μεγάλες πιθανότατα εισροές μετακινούμενων 

εργαζομένων καθώς και στα προγράμματα οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι 

τοπικές και περιφερειακές αρχές. Είναι σαφές ότι αυτά τα αποτελέσματα προέκυψαν 

είτε ως αποτέλεσμα αυστηρών περιοριστικών πολιτικών ή παραμέτρων που αφορούν 

δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειών. 
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Χάρτης 4: Μεταβολή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), 

κατά περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, για τα έτη 2008–2013 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained,  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/el 

Στην Ελλάδα η τελευταία δεκαετία πριν την έναρξη της κρίσης 

χαρακτηρίστηκε από την έλλειψη διαρθρωτικών αλλαγών στο φορολογικό σύστημα, 

τη διαχείριση του δημοσίου χρέους και τον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Τον Ιούνιο 

του 2011 το ΔΝΤ ισχυρίστηκε ότι η το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας αποτελεί 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level/el
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ένα «χάος», τονίζοντας ότι το πρόβλημα προέκυψε από την έλλειψη πολιτικής 

βούλησης, η οποία επιδείνωσε την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και οικονομικής 

απομόνωσης.23 

Σε έκθεση του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Φεβρουάριο του 2014, όπως 

έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτή σε προηγούμενο κεφάλαιο, σχετικά με τις πτυχές της 

απασχόλησης και τις κοινωνικές πτυχές του ρόλου και των εργασιών της Τρόικας 

(ΕΚΤ, Επιτροπή και ΔΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ, ανάμεσά τους 

και η Ελλάδα, επισημαίνεται «ότι συνέπεια των έξι τριμήνων αρνητικού ρυθμού 

ανάπτυξης του ΑΕγχΠ που βίωσε η χώρα ήταν η ενεργοποίηση, κατά το έβδομο, του 

προγράμματος συνδρομής· σημειώνει ότι υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ, αφενός, των 

επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της αύξησης του δημόσιου χρέους και, 

αφετέρου, της αύξησης του εθνικού χρέους και της οικονομικής κάμψης, δεδομένου ότι 

το δημόσιο χρέος είχε αυξηθεί από 254,7 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του τρίτου 

τριμήνου του 2008 σε 314,1 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του δεύτερου τριμήνου του 

2010».24 

Το αρνητικά αυτά μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας και η συνεχόμενη 

μείωση του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν εισοδήματος όχι μόνο δεν θα βοηθήσουν τη 

χώρα να ανακάμψει της κρίσης, αλλά θα την οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ύφεση της 

οικονομίας της, με δυσβάσταχτες συνέπειες στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του 

πληθυσμού και αδυναμία εκπλήρωσης των όρων των δημοσιονομικών 

προγραμμάτων προσαρμογής. 

 

 

2.2. Η κρίση ως εισροή στο ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης στην Ευρώπη μεταπολεμικά αποτέλεσε μία 

προσπάθεια ενίσχυσης των κοινωνικών δομών και παροχών μετά από έναν 

καταστροφικό πόλεμο. Ενίσχυσε σημαντικά τη δημιουργία και διεύρυνση του εύρους 

της μεσαίας τάξης η οποία αναπτύχθηκε και διευρύνθηκε μέσα από τη βιομηχανική 

ανάπτυξη. Αυτή η τάξη απόλαυσε τα οφέλη του συστήματος κοινωνικών παροχών 

                                                 
23 Βλ. Oxfam Case Study, The true cost of austerity and inequality, Greece Case Study, September 

2013, p.1 
24 Βλ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2014/0239, ibid 
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(κοινωνικού κράτους25) και στήριξε περισσότερο από τον καθένα την προσπάθεια 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, αφού η διαδικασία της προσέφερε παράπλευρα οφέλη σε 

επίπεδο κοινωνικής προστασίας και παροχών. 

Η δημιουργία του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη αποτέλεσε ένα από τα 

μεγαλύτερα επιτεύγματα της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Προσέφερε παράλληλα 

οφέλη σε ένα κοινό που στήριξε την ευρωπαϊκή ιδέα, αφού αυτή του προσέφερε 

ευκαιρίες για κοινωνική ανέλιξη και ασφάλεια. Το ευρωπαϊκό μοντέλο αναπτύχθηκε 

με επίκεντρο τον άνθρωπο και εστίασε στην ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. 

Σταδιακά δημιούργησε ένα θελκτικό κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, 

πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες αποδοχής της 

ενοποιητικής διαδικασίας ενισχύθηκαν και προσέδωσαν προστιθέμενη αξία στην 

προσπάθεια των Ευρωπαίων ηγετών να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα 

ενοποίησης. Ουσιαστικά η δημιουργία του κοινωνικού κράτους λειτούργησε ως η 

κορωνίδα μίας συντονισμένης προσπάθειας που βρισκόταν υπό τον έλεγχο των 

πολιτικών ελίτ οι οποίες επεδίωξαν να προσαρμόσουν εθνικά δεδομένα στο ευρύτερο 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο26. 

Ωστόσο η παγκόσμια δημοσιονομική κρίση οδήγησε σε νέα δεδομένα που 

επέβαλλαν καταλυτικές μεταβολές σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης του 

κοινωνικού κράτους. Οι περιοριστικές πολιτικές περιόρισαν την παρεμβατική 

δυνατότητα των κρατών και των υποδομών τους με αποτέλεσμα σημαντικά τμήματα 

της κοινωνίας να οδηγηθούν στο περιθώριο. Ουσιαστικά η ΕΕ εμφανίστηκε να μην 

μπορεί να διαχειριστεί την κρίση μέσα από ένα εξισορροπημένο πλαίσιο 

ορθολογισμού και διαφύλαξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου. 

Στα περισσότερα κράτη-μέλη, η προθυμία στην υιοθέτηση δύσκολων και 

αντιλαϊκών οικονομικών μεταρρυθμίσεων είναι αρκετά χαμηλή στην καλύτερη των 

περιπτώσεων, και μπορεί να αποτυπωθεί στην απόρριψη των δημοκρατικά 

                                                 
25 Για μια ιστορική ανάλυση της εξέλιξης του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη Bλ. Pestieau, P. 

(2005). The Welfare State in the European Union: Economic and Social Perspectives, Oxford 

University Press, London, 2005. 

26 Βλ. Kuhnle, S. (ed.), The Survival of the European Welfare State, Routledge, London, 2004. Στο 

βιβλίο αναλύονται μέσα από ένα συγκριτικό πλαίσιο εθνικά κοινωνικά συστήματα και η ικανότητα 

προσαρμογής τους σε νέα δεδομένα.  
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εκλεγμένων κυβερνήσεων που προτείνουν και υιοθετούν τα μέτρα αυτά. Όταν παρά 

την προς τα έξω εμφάνιση ύπαρξης αλληλεγγύης σε μια νομισματική ένωση, εντός 

αυτής δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την κατανομή των βαρών σε υψηλότερο 

ευρωπαϊκό επίπεδο και όταν οι προγραμματισμένες ευρωπαϊκές δομές φαίνεται να 

στερούνται δημοκρατικού ελέγχου, τότε η ετοιμότητα για τη διεξαγωγή των 

κατάλληλων πολιτικών θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.27 

Το φθινόπωρο του 2015 ο Otmar Issing, ειδικός σε νομισματικά θέματα, ο 

οποίος διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του ευρώ ως διευθυντής 

οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναφερόμενος στη δημοσιονομική 

αυτή κρίση στην ΕΕ τόνισε τα εμπόδια που συναντά ο στόχος της πολιτικής ένωσης 

των κρατών εντός της Ένωσης.28 Πιο συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «με την ίδρυση 

μιας πολιτικής ένωσης απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στα εθνικά συντάγματα στις 

περισσότερες χώρες, αλλά οι πολίτες δεν εμφανίζονται ενθουσιώδεις με την προοπτική 

παραχώρησης περισσότερων εξουσιών στην ΕΕ. Έτσι ενώ ο αρχικός στόχος της 

νομισματικής ένωσης ήταν να ωθήσει περισσότερο την ΕΕ σε μια πολιτική ένωση, 

αντίθετα αποτελεί τώρα μια πηγή βαθειάς δυσαρέσκειας ανάμεσα στους λαούς της 

Ευρώπης».29 Η κρίση επομένως δεν βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση την Ένωση, 

αλλά εισχωρώντας στο ευρωπαϊκό μοντέλο διακυβέρνησης, όχι μόνο δεν έδωσε την 

ευκαιρία να ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια, αλλά δημιούργησε περισσότερες 

αμφιβολίες στους πολίτες της ΕΕ για το αν η ίδια η Ένωση πλέον προωθεί της αρχές 

για τις οποίες ιδρύθηκε και εγκαθιδρύει τις βάσεις για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής αυτής και ανθρωπιστικής κρίσης.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Βλ. Marsh, D. (2016). Europe’s Deadlock, How the Euro Crisis Could be Solved -and Why It Still 

Won’t Happen, Updated Edition, Yale University Press, New York, p.9 
28 Βλ. επίσης αναλυτικά για τη σχέση μεταξύ πολιτικής και νομισματικής ένωσης στο: 

Issing, O. (2004). Economic and Monetary Union in Europe: political priority 

versus economic integration?, in: I. Barens, V. Caspari, B. Schefold et al.: Political Events and 

Economic Ideas, Cheltenham 2004, Edward Elgar Publishing, pp. 37-54. 
29 Βλ. Marsh, D. (2016). ibid, pp.10-11 
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Κεφάλαιο 3 

3. Η άσκηση Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής στο πλαίσιο της 

δημοσιονομικής κρίσης 

3.1. Η Κοινωνική Πολιτική σε συνθήκες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Ως Κοινωνική Πολιτική (στο εξής ΚΠ) ορίζεται η «συντονισμένη παρέμβαση 

του κράτους στον κοινωνικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της τύχης των λιγότερο 

ευνοημένων πολιτών του».30 Σύμφωνα με το Βοσκόπουλο (2009) «η Ευρωπαϊκή 

Κοινωνική Πολιτική» αφορά την παρεμβατική ικανότητα του κράτους στον κοινωνικό 

τομέα  και στοχεύει στη στήριξη των κοινωνικά αδύνατων, στην αναδιανομή του 

εισοδήματος και στη διαμόρφωση συνθηκών ισότητας και ασφάλειας».31 Σήμερα, η ΚΠ 

έχει ως στόχο τη μετατόπιση από την πολιτική μείωσης των εισοδηματικών 

ανισοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με περίπλοκη δυναμική, 

όπως για παράδειγμα η μακροχρόνια ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός 

αποκλεισμός.32 

Οι αλλαγές που επέφερε η δημοσιονομική κρίση των τελευταίων ετών στα 

επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης των κρατών - μελών της ΕΕ, επηρέασαν σε 

σημαντικό βαθμό τη μορφή και την ένταση των ανισοτήτων λόγω του διαφορετικού 

επιπέδου ανάπτυξης μεταξύ των κρατών - μελών. Οι ανισότητες αυτές επιδεινώνονται 

ακόμη περισσότερο λόγω των εγγενών πολυεπίπεδων αδυναμιών της ίδιας της ΕΕ, με 

αποτέλεσμα να τίθεται επιτακτική η ανάγκη του ζητήματος αναπροσαρμογής της 

κοινωνικής πολιτικής.33 Αυτό που χαρακτηρίζει όμως την ΚΠ της ΕΕ είναι ο 

κανονισμός και όχι οι κοινωνικές δαπάνες, καθώς η Ένωση αντίθετα με τα κράτη – 

μέλη δε διαθέτει τα φορολογικά έσοδα για τα συστήματα της κοινωνικής ασφάλειας, 

την ανεργία και τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Οι μόνες εξαιρέσεις στον κανόνα 

αυτό είναι το ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 

(στο εξής ΕΤΠ).34 

                                                 
30 Βλ. Παπαδάκη-Γιώτη, Ο. (2004). Ευρωπαϊκή Πολιτική ολοκλήρωση και πολιτικές αλληλεγγύης, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ.173 
31 Βλ. Βοσκόπουλος, Γ. (2009). Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληματισμοί, 

Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, σελ. 224 
32 Βλ. Χριστοδουλάκης, Ν. (1999). Κοινωνική Πολιτική, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα, Αθήνα, 

περ. Κοινωνία Πολιτών, Παπαζήσης, τευχ. 3/97, σελ. 16 
33 Βλ. Βοσκόπουλος, Γ. (2009), σελ. 224 
34 Βλ. Glencross, A. (2015). Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Εκδόσεις Σιδέρης, Αθήνα, 

σελ. 229 
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Σε θεσμικό επίπεδο, η ανάπτυξη κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής 

προβλεπόταν ήδη από τη Συνθήκη της Ρώμης, με την προσθήκη του Τίτλου ΙΙΙ 

«Κοινωνική Πολιτική», με κύριο στόχο «τη σταθερή βελτίωση των όρων διαβίωσης 

και απασχόλησης των λαών τους»35 ενώ στην ίδια συνθήκη οριζόταν η ίδρυση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (στο εξής ΕΚΤ) (Άρθρα 123-128).36 Η 

συγκεκριμένη διάταξη προσέδιδε το στίγμα της κοινοτικής δράσης στο πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής, κάνοντας λόγω για «εναρμόνιση με στόχο την πρόοδο», ενώ η 

άσκηση της συγκεκριμένης κοινοτικής αρμοδιότητας, μέχρι την τροποποίηση στης 

ιδρυτικής συνθήκης από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (στο εξής ΕΕΠ), συνάντησε 

εμπόδια θεσμικού χαρακτήρα, όπως η λήψη αποφάσεων με ομοφωνία.37 Λόγω του 

ότι η Συνθήκη της Ρώμης εστίαζε στη δημιουργία μιας κοινής αγοράς, το ενδιαφέρον 

για τα κοινωνικά θέματα αφορούσε κυρίως την εξασφάλιση ελεύθερης μετακίνησης 

και διαμονής του εργατικού δυναμικού μέσα στην κοινή αυτή αγορά. 

Η ΕΕΠ αποτέλεσε το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέγραφε τα όρια άσκησης 

της κοινοτικής κοινωνικής πολιτικής. Από τη Συνθήκη όμως της Ρώμης χρειάστηκαν 

αρκετά χρόνια για να καταστεί αντιληπτή η ανάγκη υιοθέτησης μιας ουσιαστικής ΚΠ. 

Αυτό που μπορούμε να διαπιστώσουμε με την εξέλιξη της ΕΕ και την αναθεώρηση 

των συνθηκών της, είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική κινητοποίηση για την 

ανάγκη υιοθέτησης μιας κοινής ΚΠ, αλλά η άσκηση της αποτελούσε πάντα στόχο 

των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών.  

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΕΠ προχώρησε στη θέσπιση διατάξεων με στόχο τη 

«τη βελτίωση της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας» 

(Άρθρο 18Α) και «την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων» (Άρθρο 

118Β). Με το άρθρο 118Α εισήχθη για πρώτη φορά η ψηφοφορία με ειδική 

πλειοψηφία, ενώ το δικαίωμα θέσπισης των «ελάχιστων προδιαγραφών» από τα 

κράτη μέλη, επιτρέπει σε αυτά να εισαγάγουν περισσότερο αυστηρές προδιαγραφές 

για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.38 Το βασικό μειονέκτημα 

όμως ήταν η αδυναμία της να δημιουργήσει μια νομική βάση για την προώθηση της 

                                                 
35 Βλ. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, συνθήκη ΕΟΚ - πρωτότυπο 

κείμενο (μη ενοποιημένη έκδοση), EUR – Lex, Πρόσβαση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαθέσιμο εδώ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=URISERV:xy0023  
36 Βλ. Nugent, N. (2004). Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκδόσεις Σαββάλα, 

Αθήνα, σελ. 428 
37 Βλ. Νικολακοπούλου-Στεφάνου, Η.(2006). Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, στο Στεφάνου, Κ. 

(Επιμ.), Εισαγωγή Στις Ευρωπαϊκές Σπουδές, Τόμος Γ., Οικονομική Ολοκλήρωση και πολιτικές, Το 

ρυθμιστικό Πλαίσιο, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σελ. 507 
38 Βλ. Παπαδάκη-Γιώτη, Ο. (2004), σελ. 179 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=URISERV:xy0023
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ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, αφού ο ρόλος της ήταν καθαρά επικουρικός ως 

αποτέλεσμα της ανάγκης αντιμετώπισης των συνεπειών από την ολοκλήρωση της 

εσωτερικής αγοράς. Τέλος, η ΕΕΠ καθιέρωσε τη διαπραγμάτευση των συλλογικών 

συμβάσεων σε επίπεδο ευρωπαϊκό ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους και 

υιοθέτησε μια κοινοτική πολιτική συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική 

συνοχή.39  

Η υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ δεν είχε ως επίκεντρο την 

κοινωνική διάσταση της εσωτερικής αγοράς, παρά μόνο την Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Ο Βοσκόπουλους (2009), αναφερόμενος σε εκτιμήσεις 

ευρωπαίων ηγετών ότι η Οικονομική και Νομισματική Ένωση που επετεύχθη με τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν κινδύνευε, παρά τις συνθήκες κρίσης, οι κίνδυνοι ήταν 

πολλαπλοί. Οι εξελίξεις εντός της ΕΕ εξαρτιόνταν από παράγοντες, όπως ο βαθμός 

δημοκρατικής νομιμοποίησης των πολιτικών της Ένωσης και ο βαθμός στον οποίο η 

Ένωση θα αντιμετώπιζε  αποτελεσματικά τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, 

ειδικά αυτό της ανεργίας και της προσαρμογής σε ένα νέο κοινωνικό μοντέλο, το 

οποίο αποτελεί για πολλούς «αιχμή του δόρατος μίας στρατηγικής αποδόμησης του 

κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη».40 

Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ υπήρχαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις όσον 

αφορά την κοινωνική πολιτική της Ένωσης.  Ο τίτλος ΙΙΙ της Συνθήκης ΕΟΚ που 

αφορούσε την κοινωνική πολιτική αντικαταστάθηκε από τον «Τίτλο VIII: Κοινωνική 

πολιτική, Παιδεία, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Νεολαία»41. Παράλληλα 

προσαρτήθηκαν στη νέα συνθήκη δύο σημαντικά κείμενα. Το Πρωτόκολλο 14 για 

την κοινωνική πολιτική και η Συμφωνία για την κοινωνική πολιτική, που 

συμφωνήθηκαν από τα έντεκα κράτη μέλη πλην του Ηνωμένου Βασιλείου της Μ. 

Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας.42 

Κατά τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης του Άμστερνταμ, που τέθηκε σε ισχύ 

το Μάιο του 1999, το Ηνωμένο Βασίλειο αποδέχτηκε τη συμφωνία για το κοινωνικό 

πρωτόκολλο και την ενσωμάτωση του στη συγκεκριμένη Συνθήκη. Όσον αφορά την 

αντιμετώπιση των υψηλών ποσοστών ανεργίας, η Συνθήκη του Άμστερνταμ στο 

                                                 
39 Βλ. Κοινωνική πολιτική και πολιτική απασχόλησης: γενικές αρχές, Νομική Βάση,  

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html  
40 Βλ. Βοσκόπουλος, Γ. (2009), σελ. 107 
41 Βλ. αναλυτικά Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση – Περιεχόμενα, Επίσημη Εϕημερίδα αριθ. C 191 

της 29/07/1992 σ. 0001 – 0110, διαθέσιμο εδώ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?qid=1460223341418&uri=CELEX:11992M/TXT  
42 Βλ. Nugent, N. (2004). σελ. 428 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.10.1.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1460223341418&uri=CELEX:11992M/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1460223341418&uri=CELEX:11992M/TXT
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Άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προσέθεσε και το «υψηλό 

επίπεδο απασχόλησης και «κοινωνικής προστασίας», ενώ συμπεριέλαβε νέο τίτλο για 

την απασχόληση, τον τίτλο VIα, σύμφωνα με τον οποίο «τα κράτη-μέλη και η 

Κοινότητα εργάζονται για την ανάπτυξη συντονισμένης στρατηγικής για την 

απασχόληση και δη για να προάγουν τη δημιουργία εξειδικευμένου, εκπαιδευμένου και 

ευπροσάρμοστου εργατικού δυναμικού».43 Ωστόσο, παρά τις αλλαγές που έφερε η 

Συνθήκη του Άμστερνταμ στην αντιμετώπιση της ανεργίας και στην προώθηση της 

απασχόλησης, οι πολιτικές για τους συγκεκριμένους τομείς συνεχίζουν να αποτελούν 

αρμοδιότητα των κρατών-μελών, με την Ένωση απλά να συντονίζει τους κοινωνικούς 

εταίρους και να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών. 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ είχε ως επίκεντρο της κοινωνικής πολιτικής την 

καταπολέμηση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης. Η Στρατηγική της 

Λισαβόνας διεύρυνε αυτό το στόχο ως προς μια κατεύθυνση παγίωσης της 

κοινωνικής διάστασης τη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης  και στο Συμβούλιο που έγινε 

στη Λισαβόνα το Μάρτιο του 2000 τα κράτη-μέλη συμφώνησαν η Ένωση «να γίνει η 

ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για 

βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με 

μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».44 Στη σύνοδο αυτή οι αρχηγοί των κρατών-μελών της 

ΕΕ υιοθέτησαν την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού – ΑΜΣ, ως ένα εργαλείο άσκησης 

πολιτικής και συμφώνησαν να συντονίσουν τις εθνικές πολιτικές τους σύμφωνα με 

τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Το πεδίο εφαρμογής της 

ΑΜΣ περιλαμβάνει πεδία χωρίς νομική βάση στις Συνθήκες, τα οποία ανήκουν στις 

αρμοδιότητες των χωρών της ΕΕ, όπως η κοινωνική προστασία, η εκπαίδευση και η 

απασχόληση.45 Το γεγονός ότι η ΑΜΣ έχει εθελοντικό και μη δεσμευτικό χαρακτήρα, 

ναι μεν ενθαρρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση κοινωνικών πολιτικών 

μέσω της διαβούλευσης μεταξύ των κρατών-μελών, δεν παράγει όμως απτά και 

δεσμευτικά αποτελέσματα στις κοινωνικές πολιτικές των κρατών της Ένωσης. 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, προχώρησε ένα βήμα πιο πέρα σε θεσμικό 

επίπεδο παγιώνοντας την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και  

τονίζοντας την ανάγκη για καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

                                                 
43 Βλ. Παπαδάκη-Γιώτη, Ο. (2004), σελ. 192 
44 Βλ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Μόνιμη Επιτροπή Απασχόλησης, Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2001, 6683/01 

(Presse 79), Συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Απασχόλησης, Συμπεράσματα της Προεδρίας, σελ. 1 
45 Βλ. EUR=Lex, Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού – 

ΑΜΣ, διαθέσιμο εδώ  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=el  

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/open_method_coordination.html?locale=el
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διακρίσεων καθώς και την ανάγκη για προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 

αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών (Άρθρο 2). Παράλληλα, ενίσχυσε τη δυναμική της 

έννοιας του κράτους-μέλους όσον αφορά τη αρχή της επικουρικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, το Άρθρο 3 αναφέρει ότι «η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της 

Ένωσης διέπεται από την αρχή της δοτής αρμοδιότητας»  ενώ παράλληλα «Η άσκηση 

των αρμοδιοτήτων της Ένωσης διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας».46 Η οριοθέτηση αυτή των αρμοδιοτήτων τονίζει την άμεση εμπλοκή 

των κρατών-μελών στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις Συνθήκες, ενώ 

οι αρμοδιότητες που δεν απονέμονται στην Ένωση μέσω των Συνθηκών ανήκουν στα 

κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό ο ευρωπαϊκός ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων 

παρουσιάζει μια σημαντική αναβάθμιση. Πιο συγκεκριμένα, η αρχή της 

επικουρικότητας δεν καθορίζει μόνο τις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων και 

των κρατών-μελών της Ένωσης, αλλά και των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

όπως ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 3β, παράγραφος 3. 

Συνεχίζοντας την προσπάθεια της η ΕΕ να προσδώσει ένα περισσότερο 

κοινωνικό πρόσωπο μέσα από τη διαδικασία εμβάθυνσης και με στόχο την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, τον Ιούλιο του 2008, η 

Επιτροπή δημοσίευσε την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα με τίτλο «Ευκαιρίες, 

πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα» σε απάντηση στην 

αυξανόμενη ανεργία που οφείλεται στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η 

κοινωνική αυτή ατζέντα επικεντρώνεται στις ευκαιρίες, την πρόσβαση και την 

αλληλεγγύη, ενώ λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα της ευρείας δημόσιας 

διαβούλευσης που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2007 με στόχο να καταγράψει τη 

μεταβαλλόμενη «κοινωνική πραγματικότητα» της Ευρώπης.47 

Η ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους και 

εξίσου σημαντικούς στόχους48: 

                                                 
46 Βλ. Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, C 306, 17 Δεκεμβρίου 2007, διαθέσιμη εδώ http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL  
47 Βλ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, «Ανανεωµένη κοινωνική 

ατζέντα: Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη στην Ευρώπη του 21ου αιώνα», Βρυξέλλες, 2.7.2008 

COM(2008) 412 τελικό, διαθέσιμο εδώ 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0412_/com_com

(2008)0412_el.pdf  
48 ibid, pp. 7-8 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0412_/com_com(2008)0412_el.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2008)0412_/com_com(2008)0412_el.pdf
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 «∆ηµιουργία ευκαιριών: Η δηµιουργία ευκαιριών συνεπάγεται την προσφορά 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και τη διευκόλυνση της 

κινητικότητας. Στις κοινωνίες όπου κάθε άτοµο θεωρείται ισότιµο, κανένας 

φραγµός δεν πρέπει να εµποδίζει την εξέλιξη των ατόµων. Αυτό σηµαίνει 

παροχή της δυνατότητας σε κάθε άτοµο να αναπτύξει το προσωπικό του 

δυναµικό, µε διασφάλιση της πολυµορφίας της Ευρώπης, αντιµετώπιση των 

διακρίσεων, είτε έµµεσων είτε άµεσων, και καταπολέµηση του ρατσισµού και 

της ξενοφοβίας. 

 Εξασφάλιση πρόσβασης: ∆εδοµένου ότι αφορά πολύ διαφορετικά χρονικά 

σηµεία εκκίνησης στη ζωή των ατόµων, η παροχή των ευκαιριών δεν µπορεί να 

διασφαλιστεί εάν δεν βελτιωθεί η πρόσβαση για όσους βρίσκονται στην πλέον 

µειονεκτική θέση. Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

στην κοινωνική προστασία, περίθαλψη και σε άλλες υπηρεσίες καλής ποιότητας 

που να µπορούν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των ανισοτήτων κατά το 

ξεκίνηµα και να εξασφαλίζουν σε όλους περισσότερα χρόνια ζωής µε καλύτερη 

κατάσταση υγείας. Οι νέοι της Ευρώπης πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα 

εφόδια ώστε να µπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που τους 

παρουσιάζονται. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση 

και ανάπτυξη δεξιοτήτων καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους (π.χ. µέσα από 

σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή διά βίου µάθηση) ώστε να µπορούν να 

προσαρµόζονται στις αλλαγές και να ξεκινούν νέες δραστηριότητες σε διάφορα 

χρονικά σηµεία της ζωής τους. 

 Επίδειξη αλληλεγγύης: Οι Ευρωπαίοι δεσµεύονται από κοινού ως προς την 

κοινωνική αλληλεγγύη: µεταξύ γενεών, περιφερειών, οικονοµικά εύρωστων και 

λιγότερο εύρωστων ή πλούσιων και λιγότερο πλούσιων κρατών µελών. Η 

αλληλεγγύη είναι χαρακτηριστική του τρόπου µε τον οποίο λειτουργεί η 

ευρωπαϊκή κοινωνία και του τρόπου µε τον οποίο η Ευρώπη συνδέεται µε τον 

υπόλοιπο κόσµο. Η πραγµατική ισότητα των ευκαιριών εξαρτάται εξίσου από 

την πρόσβαση και την αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη συνεπάγεται δράση προς 

υποστήριξη εκείνων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση – εκείνων που δεν 

µπορούν να καρπωθούν τα οφέλη µιας ανοιχτής και ραγδαία µεταβαλλόµενης 

κοινωνίας. Συνεπάγεται την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και 
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ενσωµάτωσης, τη συµµετοχή και το διάλογο, την καταπολέµηση της φτώχειας. 

Τέλος, συνεπάγεται τη στήριξη όσων υφίστανται τα προσωρινά, µεταβατικά 

προβλήµατα της παγκοσµιοποίησης και των τεχνολογικών εξελίξεων.» 

Τον Οκτώβριο του 2013, η Επιτροπή ανακοίνωσε προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 

της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της 

οικονομικής πολιτικής με τη χρήση κατάλληλων κοινωνικών δεικτών και δεικτών 

απασχόλησης και η εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού της πολιτικής απασχόλησης 

και της κοινωνικής πολιτικής με σεβασμό στις εθνικές αρμοδιότητες, αποτελούν 

άμεσες προτεραιότητες για την Ένωση και τα κράτη-μέλη.49 Ωστόσο, η ανάγκη για 

την ανάπτυξη της κοινωνικής διάστασης της ΕΕ συνεχίζει να παραμένει απλά ένα 

όραμα που εκφράζεται μέσα από ανακοινώσεις των θεσμικών οργάνων της Ένωσης 

και μη δεσμευτικές πολιτικές των κρατών-μελών της. 

Ο Πρόεδρος Juncker στην ανακοίνωση της «Έκθεσης των Πέντε Προέδρων: 

Σχέδιο για την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης από την 1η 

Ιουλίου 2015» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 2015 κατά την εκλογή του 

ως Προέδρου της Επιτροπής, ανέφερε εκτός των άλλων τη θέληση του «η Ευρώπη να 

αφιερώσει τις προσπάθειές της στο να καταστεί ένα τριπλό-Α στα κοινωνικά ζητήματα, 

με τον ίδιο τρόπο που σημαίνει το να είναι τριπλό-Α υπό τη δημοσιονομική και 

οικονομική έννοια».50 Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για βιώσιμα συστήματα 

κοινωνικής πρόνοιας σε όλα τα κράτη μέλη της ΟΝΕ, για βελτίωση της αγοράς 

εργασίας και καλύτερες κοινωνικές επιδόσεις, αποτελώντας τον πυρήνα της νέας 

διαδικασίας «σύγκλισης προς τα άνω» που προτείνεται στην παρούσα έκθεση.51 Ο 

όρος κλειδί της αξιολόγησης του είναι «βιώσιμα». Υπό μία έννοια εκτιμάται ότι η 

μέχρι τότε διαχείριση του κράτους πρόνοιας δεν οικοδομήθηκε στη βιωσιμότητα σε 

βάθος χρόνου γεγονός που επιβάλλει νέες παρεμβάσεις.    

Παρά τα βήματα που επιτεύχθηκαν σε θεσμικό επίπεδο, οι πολιτικές της ΕΕ 

στο πεδίο της ΚΠ σε επίπεδο καθορισμού και εφαρμογής παραμένουν κυρίως θέμα 

                                                 
49 Βλ. EUR-Lex, Πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

COM/2013/0690, τελικό, διαθέσιμο εδώ http://eur-lex.europa.eu/homepage.html  
50 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίου Τύπου, Έκθεση των Πέντε Προέδρων: Σχέδιο για την ενίσχυση 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης από την 1η Ιουλίου 2015, Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2-15, 

διαθέσιμο εδώ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_el.htm  
51 ibid 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_el.htm
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των κρατών μελών της Ένωσης. Οι κοινωνικές πολιτικές εφαρμόζονται περισσότερο 

αποτελεσματικά σε επίπεδο κρατών μελών και σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας52, ενώ ο ρόλος της ΕΕ περιορίζεται στον τομέα αυτό στη στήριξη 

και τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών. Αν και το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα 

να θέσουν προτεραιότητες με βάση εθνικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. 

 

3.2. Το ζήτημα εξορθολογισμού του κοινωνικού κράτους 

Μεταπολεμικά το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη δημιουργήθηκε με αργά 

αλλά σταθερά βήματα. Η καταστροφή των οικονομιών αλλά και των βιομηχανικών 

υποδομών των ευρωπαϊκών χωρών εξάλλου δεν επέτρεπε θεαματικά βήματα. Παρά 

τις δυσκολίες η διαδικασία ολοκλήρωσης εξελίχθηκε με τρόπο που ενίσχυσε τις 

κοινωνικές δομές και υποδομές.  

Επί δεκαετίες η ΕΟΚ/ΕΕ και ο τρόπος οργάνωσης της με βάση τις 

Ευρωπαϊκές Συνθήκες σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση ενός πυρήνα ευρωπαϊκών 

αξιών, λειτούργησαν ως ένα ασφαλές κοινωνικό δίχτυ. Ωστόσο η είσοδος της νέας 

χιλιετίας κατέδειξε ότι τα κύματα διευρύνσεων της Ένωσης και οι υψηλές προσδοκίες 

των νέων κρατών μελών δημιουργούσαν δημοσιονομικές πιέσεις σε επίπεδο 

κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων. Η ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής μεταξύ των 

πολυάριθμων κρατών μελών δημιούργησε πιέσεις όχι μόνο σε δημοσιονομικό αλλά 

και πολιτικό επίπεδο. Αυτό καθώς η ανάγκη επίτευξης πολυμερών συμβιβασμών 

κατέστη ακόμα πιο επιβεβλημένη αλλά και πιο δύσκολη λόγω της αύξησης του 

αριθμού των εμπλεκομένων μελών και των διαφορετικών αναγκών που θα έπρεπε να 

καλυφθούν.53 

                                                 
52 Βλ. Άρθρο 5, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και πρωτόκολλο (αριθ. 

2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο των 

μη αποκλειστικών αρμοδιοτήτων της Ένωσης, η αρχή της επικουρικότητας, που περιλαμβάνεται στη 

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει τις προϋποθέσεις που δίνουν στην Ένωση προτεραιότητα 

δράσης έναντι των κρατών μελών. Διαθέσιμο εδώ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL  
53 Βλ. Buonanno, L. and Nugent, N. (2011). Explaining the EU‟s Policy Portfolio: Applying a Federal 

Integration Approach to EU Cohesion Policy, Bruges Political Research Papers / Cahiers de recherche 

politique de Bruges, No 20 / December 2011, pp 3-5 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=EL
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Τα παραπάνω προβλήματα διογκώθηκαν σταδιακά με αποτέλεσμα να 

απαιτηθεί ανάγκη εξορθολογισμού του κοινωνικού κράτους και προσαρμογής των 

δαπανών σε έναν ιδιαίτερα διευρυμένο κύκλο αποδεκτών. Αυτό παρέπεμπε σχεδόν εξ 

ορισμού σε περιορισμό των δημοσιονομικών εισροών στις κοινωνικές δαπάνες και 

ανακατανομή των πόρων υπό το βάρος των αυξανόμενων αναγκών (κύματα 

διευρύνσεων). Ακόμα έθετε ουσιαστικά ζητήματα ανοίγματος της Ευρώπης σε 

μετανάστες προκειμένου να διευρυνθεί ο αριθμός όσων προσέφεραν στο πεδίο της 

κοινωνικής ασφάλισης54. 

Τα συνεχή κύματα διευρύνσεων δημιούργησαν νέες ανάγκες σε ευρωπαϊκό 

και εθνικό επίπεδο που όφειλαν να καλυφθούν στα πλαίσια πολιτικών αλληλεγγύης 

και πολιτικών συνοχής. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το δημογραφικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει διαχρονικά η Ευρώπη, ένα γεγονός που δημιουργεί 

ασφυκτικές πιέσεις σε επίπεδο κοινωνικών παροχών και εθνικών ασφαλιστικών 

συστημάτων.  Αυτά τα δεδομένα οδήγησαν στον επανασχεδιασμό των κοινωνικών 

δράσεων και παρεμβάσεων ώστε να καλυφθεί ένα ιδιαίτερα διευρυμένο εύρος 

αναγκών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

54 Βλ. την ανάλυση στο Carl-Ulrik Schierup, Migration, Citizenship, and the European Welfare State: 

A European Dilemma, Oxford University Press, London, 2006. 
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Κεφάλαιο 4 

4. Η τοπική αυτοδιοίκηση: γενικό περίγραμμα δράσης 

4.1. Ο ρόλος των ΟΤΑ σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης 

Η δημοσιονομική και κοινωνική κρίση των τελευταίων ετών έχει αποκαλύψει 

τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού συστήματος διακυβέρνησης στην οικονομική αλλά και 

στην κοινωνική του διάσταση καθώς και τις αδυναμίες στον τρόπο που υιοθετούνται 

και εφαρμόζονται οι διαρθρωτικές πολικές. Αποτελεί πλέον αδήριτη ανάγκη η 

ενεργός συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση και 

εφαρμογή κοινοτικών στρατηγικών, καθώς η υλοποίηση περίπου του 70% της 

κοινοτικής νομοθεσίας επαφίεται στην δική τους αρμοδιότητα. 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής ΟΤΑ) φέρουν σημαντική 

ευθύνη στην προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών τους με στόχο τη βελτίωση 

και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομίας, την προώθηση της απασχόλησης, 

την καταπολέμηση της ανεργίας και των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Η 

μείωση των οικονομικών πόρων από την κεντρική κυβέρνηση προς τις τοπικές αρχές, 

ανάγκασε τους ΟΤΑ να θεσπίσουν νέες πρακτικές για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης. 

To 2010, δύο χρόνια μετά την έναρξη της δημοσιονομικής κρίσης, τα έσοδα 

των περισσότερων περιφερειών των κρατών-μελών της Ένωσης, μειώθηκαν κατά 

0,8%, οι επενδύσεις επίσης μειώθηκαν κατά 7,6%, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες 

αυξήθηκαν κατακόρυφα κατά 3,5% λόγω των φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. Υπό τις συνθήκες αυτές οι τοπικές αρχές δεν μπόρεσαν εύκολα να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αφού η εισροή οικονομικών πόρων προς 

αυτές πάγωσε, εντός του πλαισίου εξοικονόμησης πόρων του εθνικού 

προϋπολογισμού για την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.55 

Οι μειώσεις των λειτουργικών εξόδων και των μισθών του προσωπικού των 

τοπικών αρχών παρατηρείται σε αρκετές χώρες των ΕΕ, σε συνδυασμό με την 

αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, κυρίως στις χώρες της Ισπανίας, της Τσεχίας, του 

Ηνωμένου Βασιλείου και της Πορτογαλίας. Παράλληλα, οι μειώσεις του αριθμού των 

εργαζομένων που απασχολούνται από τις τοπικές αρχές ήταν σημαντική επιλογή για 

                                                 
55 Βλ. DEXIA, Subnational public finance in the European Union, July 2011, pp 1-2 
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τις περιφέρειες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Σε πολλές επίσης περιφέρειες των 

κρατών-μελών της Ένωσης οι δήμοι προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα με την 

παύση λειτουργίας πολλών δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως βιβλιοθήκες και 

γυμναστήρια, ζητώντας παράλληλα τη βοήθεια εθελοντών, όπως έγινε σε περιφέρειες 

του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, οι 

τοπικές αρχές των περισσότερων περιφερειών της Ένωσης δεν έχουν καταφέρει να 

προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και στις απαιτήσεις των 

πολιτών, αδυνατώντας να τηρήσουν την αρχή της επικουρικότητας.56  

Η Συνθήκη της Λισαβόνας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο προς την 

κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και την ιεράρχηση των συμφερόντων των 

τοπικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω συνθήκη συνεισέφερε σε τοπικό και 

περιφερειακό επίπεδο σε πολλά επίπεδα. Στα κράτη μέλη της ΕΕ αναγνωρίζεται η 

τοπική και περιφερειακή αυτονομία, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος των τοπικών 

και περιφερειακών αρχών εντός του πλαισίου της αρχής της επικουρικότητας.57 Το 

πρωτόκολλο για την εφαρμογή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 

κατοχυρώνει το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ο οποίος ενισχύει την 

ικανότητα των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στην νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.58 

Εξίσου σημαντική ήταν και η προσθήκη της διάταξης που αφορά τις 

προσφυγές ενώπιων του Δικαστηρίου για οποιαδήποτε παραβίαση της αρχής της 

επικουρικότητας. Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι οι προσφυγές «μπορούν να 

ασκούνται επίσης από την Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά νομοθετικές πράξεις 

για την έκδοση των οποίων η Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ προβλέπει τη 

διαβούλευση για την Επιτροπή των Περιφερειών» (Άρθρο 8).59 Το δικαίωμα αυτό της 

Επιτροπής των Περιφερειών (στο εξής ΕτΠ)60 στις προσφυγές απορρέει από την 

                                                 
56 CEMR, Council of European Municipalities and Regions, Decentralisation at a crossroads, 

Territorial reforms in Europe in times of crisis, October 2013, pp 16-17, διαθέσιμο εδώ 

http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_EN_complete_low.pdf   
57 Βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 306, 2007/C 306/01, Συνθήκη της Λισαβόνας 

για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης περί ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπογράφηκε στη Λισαβόνα στις 13 Δεκεμβρίου 2007, διαθέσιμο εδώ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL  
58Βλ. Επιτροπή των Περιφερειών, Μια νέα συνθήκη, ένας νέος ρόλος για τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές, διαθέσιμο εδώ http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-

new-treaty-a_Greek.pdf  
59 ibid 
60 Η ΕτΠ ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ που εκπροσωπεί τις 

περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ένωσης των 28 κρατών-μελών. Οι τομείς αρμοδιότητας της ΕτΠ 

http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CCRE_broch_EN_complete_low.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EL
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-new-treaty-a_Greek.pdf
http://cor.europa.eu/en/documentation/brochures/Documents/a-new-treaty/a-new-treaty-a_Greek.pdf


46 

 

υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ κατά την κατάρτιση νομοθεσίας για 

θέματα που αφορούν την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση.  

Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και η εδαφική συνοχή αποτελούν βασικούς 

τομείς για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την επίτευξη μιας έξυπνης, 

αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και 

το Συμβούλιο των Δήμων και των Περιφερειών της Ευρώπης (στο εξής CEMR), το 

οποίο υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διακυβέρνησης και 

αναπτύσσει μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ όλων των επιπέδων 

διακυβέρνησης. Το σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 

συνδυασμό με τις αρχές της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας και την 

ανάπτυξη κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών σε οριζόντια και κάθετα δίκτυα, θα 

βοηθήσει τους ΟΤΑ να λάβουν κοινά μέτρα και πολιτικές, απαραίτητα για την 

ενίσχυση των κοινωνικών και οικονομικών δράσεων για όλους τους πολίτες των 

ευρωπαϊκών περιφερειών.61 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» θέτοντας τους στόχους προόδου για κάθε 

περιφέρεια, προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στους ΟΤΑ, οι οποίοι μέσα από ακριβή 

στατιστικά στοιχεία και εκθέσεις που προωθούν στην ΕΕ, ενθαρρύνονται να 

υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα και να παράσχουν στους πολίτες τα αναγκαία μέσα 

για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.62Για τα 

προγράμματα που προωθούνται μέσω της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα 

μιλήσουμε σε επόμενη ενότητα. 

Παρά τις συντονισμένες αυτές προσπάθειες για τη διεύρυνση των δράσεων 

των ΟΤΑ, οι τοπικές διοικήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που 

σχετίζονται με τους οικονομικούς πόρους και τα ταμειακά αποθέματα. Τον Απρίλιο 

του 2015 η Ελληνική κεντρική κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα που υποχρεώνει τις 

                                                                                                                                            
περιλαμβάνουν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, την απασχόληση, τις κοινωνικές 

υποθέσεις, την εκπαίδευση, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Στη δήλωση αποστολής της αναφέρει 

ξεκάθαρα ότι «Αποστολή μας είναι η ενσωμάτωση των περιφερειακών και των τοπικών αρχών στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη καθώς και η καλύτερη συµµετοχή των πολιτών». Βλ. 

αναλυτικά για την ΕτΠ και για τη δήλωση αποστολής της εδώ 

 http://cor.europa.eu/el/about/Pages/index.aspx  
61 Βλ. CEMR, Europe 2020 Strategy, Local and regional governments are essential for its shaping and 

implementation, Consultation of the European Commission, October 2014, p. 10, διαθέσιμο εδώ 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/contributions/cemrsresponsetotheecconsultationeurope2020strategy

.pdf  
62 ibid, p.11 

http://cor.europa.eu/el/about/Pages/index.aspx
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/contributions/cemrsresponsetotheecconsultationeurope2020strategy.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/contributions/cemrsresponsetotheecconsultationeurope2020strategy.pdf
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τοπικές κυβερνήσεις να μεταφέρουν τα υπόλοιπα των ταμειακών αποθεμάτων τους 

στην κεντρική τράπεζα. Το 2011, το πρόγραμμα Καλλικράτης εισήγαγε μια εδαφική 

αναδιοργάνωση που παρείχε στους δήμους επιπλέον αρμοδιότητες και ενίσχυσε τις 

εξουσίες τους με την παροχή νέων λειτουργιών σε τοπικό επίπεδο. Η εδαφική αυτή 

αναδιοργάνωση οδήγησε μεν σε μείωση του αριθμού των δήμων, κατέστησε δε 

δύσκολη την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των δήμων  λόγω της δημοσιονομικής 

κρίσης, με αρνητικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες.63 

Σύμφωνα με έκθεση του CEMR για την οικονομική κατάσταση των δήμων 

στην Ελλάδα κατά την περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης, σε σύγκριση με το εθνικό 

επίπεδο και το μέσο όρο της ΕΕ, τα έσοδα των ελληνικών δήμων και περιφερειών 

είναι πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των ΟΤΑ στην άσκηση 

κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Το πρόγραμμα Καλλικράτης στράφηκε προς 

την κατεύθυνση της αποκέντρωσης σε μια ευρεία κλίμακα, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ να 

έχουν νέες αποκεντρωμένες αρμοδιότητες και να βρίσκονται αντιμέτωποι με την 

αύξηση των επιπέδων των επιμέρους εθνικών δαπανών. Παράλληλα, η μείωση του 

αριθμού των δημοτικών υπαλλήλων και οι περικοπές στους προϋπολογισμούς 

επιδείνωσαν περισσότερο την άσκηση πολιτικών ανάπτυξης των ΟΤΑ, παρά τις 

ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών που βρίσκονται αντιμέτωποι με την 

κοινωνική και δημοσιονομική κρίση που πλήττει τη χώρα.64 Παρά λοιπόν τις 

αυξημένες εξουσίες των ΟΤΑ, η οικονομική τους αυτονομία σύμφωνα με το άρθρο 9 

του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας, έχει επηρεαστεί αρνητικά.65 

Σε έρευνα τους οι Πρέζα και Μεταξάς (2012) σε 114 πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και 

τις αναπτυξιακές εταιρίες όλων των Περιφερειών (πλην  Αττικής,  Κεντρικής  

Μακεδονίας), έδειξαν ότι η συμμετοχή των ΟΤΑ στην υλοποίηση έργων τύπου ΣΔΙΤ 

                                                 
63 Βλ. Council of European Municipalities and Regions, European Section of United Cities and Local 

Governments, CEMR, Information note on the Greek financial situation at subnational level, April 

2015, p. 1, διαθέσιμο εδώ http://www.ccre.org/en/papiers/index_broch   
64 Βλ. CEMR, Decentralisation at a crossroads, Territorial reforms in Europe in times of crisis, ibid, pp 

34-35  
65 Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 

και δεσμεύει τα κράτη μέρη που έχουν επικυρώσει την συνθήκη να εγγυώνται την πολιτική, διοικητική 

και οικονομική αυτονομία των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές, ενεργώντας εντός των ορίων του 

νόμου, θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθμίζουν και να διαχειρίζονται ένα σημαντικό μέρος των 

δημοσίων υποθέσεων με δική τους αποκλειστική ευθύνη και προς το συμφέρον του τοπικού 

πληθυσμού. Το άρθρο 9 του Χάρτη αναφέρει εκτός των άλλων ότι «Οι τοπικές αρχές δικαιούνται, µέσα 

στα πλαίσια της εθνικής οικονοµικής πολιτικής, να έχουν τους ιδικούς τους επαρκείς οικονοµικούς 

πόρους, τους οποίους να µπορούν να διαθέτουν ελεύθερα µέσα στα πλαίσια των εξουσιών τους.» Βλ. 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, Άρθρο 9, διαθέσιμος 

εδώ http://docplayer.gr/4045714-N-1850-1989-kyrosi-toy-eyropaikoy-harti-tis-topikis-aytonouias.html  

http://www.ccre.org/en/papiers/index_broch
http://docplayer.gr/4045714-N-1850-1989-kyrosi-toy-eyropaikoy-harti-tis-topikis-aytonouias.html
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είναι αρκετά περιορισμένη. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στους Δήμους 

δημιουργεί δυσκολίες στην επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών κατά τη σύναψη 

των ΣΔΙΤ, ενώ ο ελλειπής αναπτυξιακός σχεδιασμός των περιοχών στις περιφέρειες 

δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση έργων υποδομής και τοπικής κοινωνικής 

ανάπτυξης. 

Πίνακας 3: Η Ελληνική οικονομική κατάσταση σε υπο-εθνικό επίπεδο σε σύγκριση με 

την ΕΕ των 27 για το έτος 2013 

 

Πηγή: Council of European Municipalities and Regions, 2013 

Στον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι τα εθνικά έσοδα του δημοσίου τομέα στην 

Ελλάδα αφορούν το 42% του ΑΕΠ, ποσοστό κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, 45% του 

ΑΕΠ. Η Ελλάδα παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό εσόδων σε τοπικό - 

περιφερειακό επίπεδο, 3% του ΑΕΠ σε σύγκριση με την ΕΕ των 27. Το ποσοστό του 

ΑΕΠ που δαπανάται από τον εθνικό δημόσιο τομέα στην Ελλάδα αφορά το 52% του 

ΑΕΠ, πολύ κοντά στο ποσοστό της ΕΕ των 27,  που είναι 49% του ΑΕΠ, ενώ το 

ποσοστό των περιφερειακών δαπανών αγγίζει το 3% του ΑΕΠ, ποσοστό πολύ 
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χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ. Η δραματική αυτή μείωση των εσόδων των 

τοπικών αυτοδιοικήσεων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια τους να 

συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. 

Το Δεκέμβριο του 2015 η ΕτΠ ενέκρινε την έκθεση «Εδαφικό όραμα 2050: 

Ποιο είναι το μέλλον;» απευθύνοντας έκκληση για μια περισσότερο ισχυρή εδαφική 

διάσταση στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Εκτός των άλλων, η ΕτΠ αναφέρει ότι η 

πρόσφατη οικονομική κρίση έχει βαθύνει τις ανισότητες, καταδεικνύοντας ότι οι 

πολιτικές αποφάσεις επηρεάζουν τις περιφέρειες της ΕΕ με διαφορετικό τρόπο. Ο 

Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπρόσωπος για την ΕτΠ της 

πόλης Hradec Kralove της Τσεχίας Oldrich Vlasak, δήλωσε ότι είναι πλέον αναγκαία 

μια πανευρωπαϊκή διαβούλευση με στόχο την αποτελεσματική χρήση των τοπικών 

και περιφερειακών εμπειριών που θα καθοδηγήσουν τις πολιτικές της Ένωσης ώστε 

αυτές να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στα κράτη-μέλη. Πιο συγκεκριμένα 

υπογραμμίζει την ανάγκη «να υιοθετηθεί μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω 

(bottom-up approach) για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ΕΕ βασιζόμενη στην 

εμπειρογνωμοσύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών».66 

 

4.3. Τα προγράμματα δράσης των ΟΤΑ 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν 

αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την αντιμετώπιση της κοινωνικής και 

δημοσιονομικής κρίσης. Τα προγράμματα που καταρτίζει η ΕΕ για την αντιμετώπιση 

αυτής της κρίσης απαιτούν κυρίως την προσαρμοστικότητα και τη συνεργασία των 

τοπικών αρχών καθώς επίσης και την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας. Οι τοπικές και περιφερειακές οικονομίες, παρά τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν, προσπαθούν να συμβάλλουν στην ενθάρρυνση έργων, επενδύσεων, 

προγραμμάτων απασχόλησης και ανθρωπιστικής βοήθειας μέσα από τη μέγιστη 

δυνατή χρήση των ευρωπαϊκών εθνικών και χρηματοδοτικών μέσων που προσφέρει η 

Ένωση για την αντιμετώπιση της κρίσης. 

Σε γνωμοδότηση της ΕτΠ, η οποία καταρτίστηκε από τον Mauro D’Attis, 

Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Μπρίντιζι της Ιταλίας, ο ίδιος υποστηρίζει ότι 

«οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αποτελούν τον έσχατο κρίκο της αλυσίδας λήψης 

                                                 
66 Βλ. Committee of the Regions, Regions and Cities of Europe, Dutch EU Presidency: “Cities and 

regions need fewer but better rules”, No, 94, December 2015, Belgium, p.18 
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αποφάσεων και, συγχρόνως, το πρώτο σημείο επαφής με τα θεσμικά όργανα και τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές» και καλεί την «Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ένα 

πλαίσιο το οποίο να παρέχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών μέσων για απτή υλοποίηση όχι μόνο μεγάλων 

έργων, αλλά και τοπικών πρωτοβουλιών».67 Ο ρόλος την τοπικών αρχών είναι 

καθοριστικός για την επιτυχή έκβαση των έργων αυτών, των οποίων οι γνώσεις, η 

εμπειρογνωμοσύνη και η υποστήριξη είναι ανεκτίμητες. Επομένως η επίτευξη των 

στόχων αυτών αποτελεί κοινή προσπάθεια για την ενεργοποίηση κάθε μορφής πόρων 

και στρατηγικών, οι οποίες θα ενισχύσουν την εφαρμοστικότητα και την αυξημένη 

χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που προσφέρει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της 

κρίσης. 

Στον τομέα των επενδύσεων και της στήριξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (στο εξής ΜΜΕ), οι περιφερειακές οικονομίες και κοινότητες 

ωφελούνται σε σημαντικό βαθμό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων (στο εξής ΕΤΣΕ) και τις πρώτες επενδυτικές πλατφόρμες με συμμετοχή 

των τοπικών φορέων.68  Για μια αρχική επενδυτική περίοδο τριών ετών το ΕΤΣΕ θα 

στηρίξει εκτός των άλλων, έργα στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της 

χρηματοδότησης ΜΜΕ και των υποδομών. Η εστίαση του θα είναι κυρίως «σε 

κοινωνικώς και οικονομικώς βιώσιμα έργα χωρίς τομεακή ή περιφερειακή πρότερη 

κατανομή κονδυλίων, στοχεύοντας ιδίως στην αντιμετώπιση αδυναμιών της 

αγοράς».69Για το σκοπό αυτό «τα κράτη μέλη, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 

τοπικές αρχές, θα πρέπει να μπορούν να συμβάλλουν στην κατάρτιση και τη διαχείριση 

                                                 
67 Βλ. Committee of the Regions, Η συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών αντιπροσώπων της 

ΕΕ, Νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την απασχόληση: η Επιτροπή των Περιφερειών εμμένει 

στην «εδαφική διάσταση» και στον ρόλο της «πράσινης οικονομίας», Ιούνιος 2015, διαθέσιμο εδώ 

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/employment_guidelines.aspx   
68 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων - ΕΤΣΕ, ο κανονισμός του οποίου άρχισε να ισχύει 

τον Ιούλιο του 2015, αποτελεί μέρος του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, με στόχο την τόνωση 

της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Το ΕΤΣΕ συμβάλει στη 

χρησιμοποίηση δημοσίων κεφαλαίων με σκοπό να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις. Οι κύριοι 

στόχοι του είναι να εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μεγαλύτερη ικανότητα 

ανάληψης κινδύνων για τις επενδύσεις του, να καλύψει διάφορα κενά στην αγορά και να δημιουργήσει 

νέες επενδύσεις ύψους 315δις ευρώ σε μια τριετία. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις 

δράσεις του ΕΤΣΕ βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΤΣΕ, 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/    
69 Βλ. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επενδύσεις σε ευρωπαϊκά σχέδια: 

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν κανόνες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων, διαθέσιμο εδώ  

http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/28-council-parliament-agree-rules-

european-fund-strategic-investments/  

http://cor.europa.eu/el/news/Pages/employment_guidelines.aspx
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/investment-plan/strategic-investments-fund/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/28-council-parliament-agree-rules-european-fund-strategic-investments/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2015/05/28-council-parliament-agree-rules-european-fund-strategic-investments/
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της ΕΠΕΕ (Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων), μεταξύ άλλων παρέχοντας στην 

Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με επενδυτικά έργα στην επικράτειά τους».70  

Στον τομέα της εργασίας και των μαζικών απολύσεων σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή προχώρησε στην στήριξη αλλαγών που θα βοηθήσουν το  

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).  Το Ταμείο αυτό 

δημιουργήθηκε για να βοηθήσει το πλεονάζον εργατικό δυναμικό να επιστρέψει στην 

ενεργό υπηρεσία, ενώ παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια σε εργαζομένους που 

απολύθηκαν εξαιτίας μαζικών απολύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τον Ιανουάριο 

του 2014 το ΕΤΠ διεύρυνε τις αρμοδιότητες του, κυρίως στις περιφέρειες που 

εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων, χρηματοδοτώντας δράσεις 

απευθυνόμενες σε νέους που στερούνται απασχόληση, κατάρτιση και εκπαίδευση.71 

Ο διαθέσιμος ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΤΠ ανέρχεται σε 500 εκατ. ευρώ. 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (στο εξής ΤΕΒΑ), 

στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους.72 

Το ΤΕΒΑ προκειμένου να παράσχει υλική βοήθεια ζητά την υιοθέτηση μέτρων 

κοινωνικής ένταξης παράλληλα με τη στήριξη και την καθοδήγηση των ατόμων 

αυτών με στόχο την έξοδο τους από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Για 

την περίοδο 2014 έως 2020 το ΤΕΒΑ θα διαθέσει το ποσό των 3,5 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, σε τιμές του 2011, ποσό αυξημένο σε σύγκριση με το ποσό που είχε διατεθεί 

στο παρελθόν για τη χρηματοδότηση διανομής τροφίμων στους απόρους της ΕΕ.73  

Το πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

(EaSI) αποτελεί ένα χρηματοδοτικό μηχανισμό σε επίπεδο ΕΕ με στόχο την 

προαγωγή ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης υψηλού επιπέδου, τη διασφάλιση 

επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 

και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.74 Το πρόγραμμα 

                                                 
70 Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L169, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1017 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 2015 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη 

Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 

1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, σελ. 9  
71 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λουξεμβούργο, 2014, σελ. 8, διαθέσιμο εδώ 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/employment_el.pdf  
72 Προβλέπεται ότι οι χώρες της ΕΕ συμμετέχουν κατά 15% τουλάχιστον στη χρηματοδότηση του 

εθνικού τους προγράμματος. 
73 Βλ. ibid, διαθέσιμο εδώ http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/employment_el.pdf  
74 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 

(«EaSI»), διαθέσιμο εδώ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el  

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/employment_el.pdf
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/el/employment_el.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=el
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συντονίζει τρία βασικά προγράμματα της ΕΕ, τα οποία αποτελούν τους τρεις άξονες 

του προγράμματος EaSI και στηρίζουν: 

 τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την 

απασχόληση - άξονας PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού)· 

 την επαγγελματική κινητικότητα - άξονας EURES (18% του συνολικού 

προϋπολογισμού)· 

 την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική 

επιχειρηματικότητα - άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική 

επιχειρηματικότητα (21% του συνολικού προϋπολογισμού) 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα 2014-2020 ανέρχεται σε 919.469.000 

ευρώ σε τιμές του 2013.  

Ο άξονας PROGRESS του προγράμματος EaSI αφορά τον εκσυγχρονισμό της 

κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση και προσφέρει 

σημαντική βοήθεια στα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό να βελτιώσουν τις πολιτικές 

τους σε τρεις θεματικούς τομείς: 

 απασχόληση, ειδικότερα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων· 

 κοινωνική προστασία, κοινωνική ένταξη, καθώς και μείωση και πρόληψη της 

φτώχειας· 

 συνθήκες εργασίας. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η 

κοινωνική πολιτική της ΕΕ συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις πολιτικές προκλήσεις, 

ενώ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και στην εδραίωση της 

συνεργασίας στον κοινωνικό τομέα της ΕΕ. 

Στον άξονα PROGRESS του EaSI μπορούν να μετέχουν όλοι οι δημόσιοι 

και/ή ιδιωτικοί φορείς, παράγοντες και οργανισμοί, και κυρίως οι εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές και το ποσοστό από τον συνολικό προϋπολογισμό 

που θα διατεθεί για τον άξονα PROGRESS θα είναι το 61%. Επιπρόσθετα, το 15 έως 

20% του ποσοστού αυτού θα διατεθεί για πειραματισμούς που δύνανται να 

πραγματοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την αύξηση της 

απασχόλησης και την κοινωνική καινοτομία.75 Οι χρηματοδοτήσεις αυτές θα 

τονώσουν την απασχόληση και θα βοηθήσουν στη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων 

                                                 
75 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, Άξονας 

PROGRESS του EaSI, διαθέσιμο εδώ http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1082&langId=el
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με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας.  

Ο άξονας EURES του προγράμματος EaSI αφορά την προώθηση της 

επαγγελματικής κινητικότητας σε επίπεδο ΕΕ και προσφέρει υποστήριξη στους 

ζητούντες εργασία, οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν του δικαιώματος να 

αναζητήσουν εργασία σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Το πρόγραμμα αυτό, στηριζόμενο 

στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, καλύπτει τρεις βασικούς 

θεματικούς τομείς: 

 διαφάνεια σχετικά με τις κενές θέσεις εργασίας, τις αιτήσεις εργασίας και 

οποιαδήποτε σχετική πληροφορία για τους υποψηφίους και τους εργοδότες· 

 ανάπτυξη υπηρεσιών για την πρόσληψη και την τοποθέτηση εργαζομένων σε 

θέσεις εργασίας· 

 διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις. 

Στον άξονα EURES του προγράμματος EaSI δύνανται να μετέχουν οι εθνικές, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, οι υπηρεσίες απασχόλησης και οι οργανώσεις 

κοινωνικών εταίρων και το 18% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος 

EaSI θα διατεθεί για το συγκεκριμένο άξονα.76 

Ο άξονας «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του 

προγράμματος EaSI στηρίζει δράσεις σε δύο θεματικούς τομείς: 

 μικροπιστώσεις και μικροδάνεια για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις· 

 κοινωνική επιχειρηματικότητα. 

Το 21% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος EaSI θα διατεθεί 

για «Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».77 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) το διάστημα 2014 έως 2020 θα 

διαθέσει περισσότερα από 80 εκατ. ευρώ, ποσό που θα συμπληρωθεί με εθνική 

χρηματοδότηση, για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του πληθυσμού της Ευρώπης και 

την αύξηση της απασχόλησης. Το ΕΚΤ επίσης συγχρηματοδοτεί την Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων, ένα ειδικό χρηματοπιστωτικό μέσο της ΕΕ για την 

                                                 
76 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, Άξονας 

EURES του προγράμματος EaSI, διαθέσιμο εδώ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el  
77 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, Άξονας 

«Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος EaSI, διαθέσιμο εδώ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1083&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1084&langId=el
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υποστήριξη ειδικών δράσεων που αποβλέπουν στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 

νέων κάτω των 25 ετών που ζουν σε περιφέρειες όπου η ανεργία είναι μεγαλύτερη 

του 25% και δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.78 

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (στο εξής ΕΔΕΤ)79 μέσα 

από τα προγράμματα που αναφέραμε παραπάνω, κυρίως το ΕΚΤ μέσα από το 

πρόγραμμα PROGRESS, και το ΤΕΒΑ, αποτελούν σημαντικά μέσα για την 

υλοποίηση των στρατηγικών που αφορούν κοινωνικές επενδύσεις από τα κράτη-

μέλη. Οι ΟΤΑ μέσα από τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τη βοήθεια των 

ΕΔΕΤ είναι έτοιμοι να προσανατολιστούν προς τη διασφάλιση πολιτικών για την 

απασχόληση, την ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και την κοινωνική ένταξη. 

Χρησιμοποιώντας τα ΕΔΕΤ για τη στήριξη της εφαρμογής των οικονομικών και 

κοινωνικών πολιτικών τους, θα μπορέσουν μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, να 

προχωρήσουν στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών με στόχο τη μείωση των 

ανισοτήτων και την πρόσβαση των πολιτών σε κοινωνικές υπηρεσίες και οικονομικά 

κεφάλαια.   

 

4.3. Το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης 

Σε συνθήκες δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, είναι πλέον επιτακτικός 

ο συνεχώς διευρυνόμενος ρόλος των ΟΤΑ στην άσκηση πολιτικών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιφερειών. Ο ρόλος των ΟΤΑ στο 

σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών για την οικονομική και κοινωνική 

περιφερειακή ανάπτυξη ενισχύθηκε σημαντικά με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη 

και το Νόμο 3852/2010.80 Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη τέθηκε σε ισχύ τον 

Ιανουάριο του 2011 προκειμένου να ενισχυθεί η αποκέντρωση και να 

εκσυγχρονιστούν οι τοπικές και περιφερειακές δημόσιες διοικήσεις. Η συγκεκριμένη 

μάλιστα μεταρρύθμιση προετοιμαζόταν για αρκετά χρόνια, αλλά λόγω της ανάγκης 

                                                 
78 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, Πρωτοβουλία 

για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), διαθέσιμο εδώ 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el  
79 Τα ΕΔΕΤ είναι το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο συνοχής (ΤΣ), το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ). 
80 Βλ. Akrivopoulou C., Dimitropoulos, G.. Koutnatzis S.-I., (2012), The “Kallikratis Program”The 

Influence of International and European Policies on the Reforms of Greek Local Government, 2012, 

διαθέσιμο εδώ http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2012/Dimitropoulos.pdf  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=el
http://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_3_2012/Dimitropoulos.pdf
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για οικονομικό εξορθολογισμό και τη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων λόγω της 

υιοθέτησης μέτρων λιτότητας, τέθηκε σε ισχύ νωρίτερα.81 

Η εδαφική αναδιοργάνωση της χώρας μέσω του Καλλικράτη μετέβαλε τη 

δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνένωση των ΟΤΑ σε 325 Δήμους, από 1034 

που ήταν πριν, ενώ παράλληλα εφαρμόστηκε ένα σύστημα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

δύο βαθμών και αποκεντρωμένης διοίκησης.82 Με τον τρόπο αυτό μειώθηκαν οι 

δημόσιες δαπάνες, ενώ τέθηκαν στόχοι για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών της. Με το 

πρόγραμμα Καλλικράτης, ενώ αποδόθηκε στους νέους Δήμους μια σειρά από 

διευρυμένες αρμοδιότητες, η μείωση στη χρηματοδότηση κατά 60%, οι περικοπές και 

οι απολύσεις προσωπικού καθώς και ο έλεγχος στους προϋπολογισμούς δυσχέραινε 

ακόμη περισσότερο τη συνεισφορά τους στην επίλυση της δημοσιονομικής και 

κοινωνικής κρίσης. 

Η «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» εναρμονίστηκε με τις επιταγές της Συνθήκης 

της Λισσαβόνας83 στις αρχές και τις αξίες που την διέπουν, όσο και στο πλαίσιο που 

προσδιορίζει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Ο ίδιος νόμος 3852/2010 

ενδυναμώνοντας το ρόλο των ΟΤΑ στον τοπικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, καλεί 

την τοπική αυτοδιοίκηση να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές επιταγές και να 

δραστηριοποιηθεί σε τομείς προώθησης της οικονομικής ανάπτυξης, των κοινωνικών 

παροχών και της βελτίωσης των υποδομών. 

Μεταξύ των άλλων, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των πολιτών μέσα από την 

υλοποίηση δράσεων απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων 

κατηγοριών ανέργων στα πλαίσια των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών (Άρθρο 

186, εδάφιο Δ).84 Παράλληλα, διευρύνονται οι αρμοδιότητες σχετικά με τον 

περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την προώθηση των εθνικών στρατηγικών 

στόχων, καθώς και η διαχείριση, ο έλεγχος και η εφαρμογή αναπτυξιακών 

                                                 
81 Βλ. CEMR, Council of European Municipalities and Regions, Local Finances: Financial situation at 

subnational level in Greece, April 2015, p.3 
82 Βλ. Λαδιάς, Χ.Απ.(2013). Το Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην 

Ελλάδα, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 2013, σελ. 33 
83 Η Συνθήκη της Λισσαβόνας για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκή Κοινότητας» είναι η Συνθήκη που τροποποίησε τις διεθνείς 

παρόμοιες συνθήκες όπως η ιδρυτική συνθήκη ΕΚ και η ιδρυτική ΕΕ και υπεγράφη στις 13 

Δεκεμβρίου 2007, ενώ τέθηκε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. Βλ.  Συνθήκη Λισσαβόνας, διαθέσιμο 

στο http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_el.pdf  
84 Βλ. αναλυτικά Νόμος 3852/2010 - ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 (Κωδικοποιημένος), Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

http://europa.eu/pol/pdf/consolidated-treaties_el.pdf
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παρεμβάσεων που αφορούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς και τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (βλέπε αναλυτικά Κεφάλαιο 5) (Άρθρο 

186, εδάφιο Α). 

Σχετικά με την κατανομή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του νέου 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ισχύει η Αρχή της Επικουρικότητας και της 

Εγγύτητας του πολίτη.85 Οι αρχές αυτές στηρίζουν το ρόλο των ΟΤΑ στο Ευρωπαϊκό 

Περιβάλλον, ενώ σύμφωνα με τις αρχές αυτές Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οργανικά 

ενσωματωμένη στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με την Αρχή 

της Επικουρικότητας και την Εγγύτητα προωθείται η αποκέντρωση σε κοινοτικό και 

εθνικό επίπεδο και οι αποφάσεις της ΕΕ για την κοινωνική πολιτική λαμβάνονται 

κατά το δυνατόν πλησιέστερα προς τους πολίτες. 

Με τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη οι ΟΤΑ αποτελούν πλέον θεσμούς με 

διευρυμένες οικονομικές, κοινωνικές και διοικητικές αρμοδιότητες. Παρά τη 

διεύρυνση αυτή του ρόλου των ΟΤΑ, η δημοσιονομική και κοινωνική κρίση που 

αντιμετωπίζει η χώρα τα τελευταία χρόνια εμποδίζει την άσκηση αρμοδιοτήτων τους. 

Οι περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων, ο περιορισμός των εσόδων, η μείωση 

του προσωπικού, ο ανύπαρκτος δανεισμός για χρηματοδότηση των τοπικών 

αναπτυξιακών προγραμμάτων και υποδομών, καθώς και η αυξημένη ζήτηση 

χρηματοδότησης για την παροχή κοινωνικών δομών και δράσεων που επιβάλλει η 

δημοσιονομική κρίση, υποβαθμίζουν δραματικά την προσπάθεια συνεισφοράς των 

ΟΤΑ στην επίλυση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης.  

 

 

 

 

                                                 
85 Η αρχή της επικουρικότητας κατοχυρώθηκε επίσημα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ που την 

εγγράφει στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣΕΚ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας 

ενέγραψε την αρχή της επικουρικότητας στο άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης ΕΕ και 

κατάργησε την αντίστοιχη διάταξη της Συνθήκης ΕΚ επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, τη διατύπωσή της. 

Προσέθεσε επίσης μια ρητή αναφορά στην περιφερειακή και τοπική διάσταση της αρχής της 

επικουρικότητας. Επίσης, η Συνθήκη της Λισαβόνας αντικατέστησε το πρωτόκολλο του 1997 σχετικά 

με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας με ένα νέο πρωτόκολλο με 

τον ίδιο τίτλο (το πρωτόκολλο αριθ. 2), του οποίου η βασική καινοτομία αφορά τον ρόλο που 

αποδίδεται στα εθνικά κοινοβούλια στον έλεγχο της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας, Επίσης, 

στην ίδια συνθήκη, το άρθρο 10 θεσπίζει αρχή εγγύτητας, βάσει της οποίας οι αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα στους πολίτες εμπλέκοντας με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο τις εθνικές και τοπικές διοικήσεις, ώστε να πλησιάσει η ΕΕ τους πολίτες της Βλ. Άρθρο 5, 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με 

την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.  
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4.4. Το περίγραμμα των κοινωνικών δράσεων των ΟΤΑ 

Οι ΟΤΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της κρίσης αποτελούν ένα 

σημαντικό αρωγό σε συνεργασία με διεθνείς και εθνικούς φορείς στην αντιμετώπιση 

των φαινομένων της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της απουσίας 

υγειονομικής περίθαλψης και της ανεργίας. 

Σήμερα οι περισσότεροι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας παρέχουν ένα ευρύ 

φάσμα υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα, όπως προγράμματα ανοικτής προστασίας 

ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η, Κ.Η.Φ.Η και Βοήθεια στο Σπίτι), στα πλαίσια των οποίων 

παρέχονται σε ηλικιωμένα άτομα υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, κατ’ οίκον 

εξυπηρέτησης, αναψυχής και κοινωνικής ενεργοποίησης. Παράλληλα,  η παροχή 

προνοιακών προγραμμάτων που απευθύνονται σε ΑΜΕΑ (τόσο σε ενήλικες όσο και 

σε παιδιά), με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, τη δημιουργική τους απασχόληση και 

τη συμβολή στην κοινωνική τους ένταξη, η ένταξη απόρων με στόχο την κοινωνικο-

οικονομική στήριξή τους και η ένταξη ειδικών ευπαθών ομάδων πληθυσμού, 

αποτελούν πρωτοβουλίες των ΟΤΑ στην άσκηση μιας αποτελεσματικής ΚΠ.86 

Επιπλέον, τα προγράμματα υποστήριξης οικογενειών και νέων, κυρίως μέσω 

της λειτουργίας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής 

απασχόλησης, συμβουλευτικών σταθμών, πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων για 

νέους, τα προγράμματα πρόληψης, καθώς και προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης, που παρέχονται κυρίως μέσω δημοτικών ΚΕΚ με στόχο την ένταξη στην 

αγορά εργασίας κυρίως νέων ανέργων και γυναικών, αποτελούν σημαντικές 

πρωτοβουλίες των ΟΤΑ στην προσπάθεια παροχής κοινωνικής προστασίας στους 

πολίτες.87 

Η δυνατότητα των ΟΤΑ να ασκούν κοινωνική πολιτική είναι θεσμοθετημένη 

βάσει του Νόμου 3463/2006, «Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», ο οποίος 

θεσμοθετεί επίσημα τη δυνατότητα των ΟΤΑ να ασκούν κοινωνική πολιτική. 

Σύμφωνα με το άρθρο 75, εδάφιο Ι του Ν.3463/2006 «Οι δημοτικές και οι κοινοτικές 

αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές  υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την  προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της  τοπικής κοινωνίας».88 

                                                 
86 Βλ. αναλυτικά για την Κοινωνική Πολιτική των Δήμων σε όλη τη χώρα στην ιστοσελίδα της 

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, διαθέσιμη εδώ http://www.kedke.gr/?cat=150  
87 Βλ. ibid 
88 Βλ. Νόμος 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 (Κωδικοποιημένος), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, διαθέσιμος εδώ https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/n-3463-2006.html  

http://www.kedke.gr/?cat=150
https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-demoi/n-3463-2006.html
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Ο Νόμος 3463/2006 επικαιροποιήθηκε πρόσφατα, συγκεκριμένα στις 22 

Φεβρουαρίου 2016, με τις διατάξεις του Ν.4368/2016. Το Άρθρο 4 του Ν.4368/2016 

αναγνωρίζει στους Δήμους την ευχέρεια να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά 

στη χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας. Πιο 

συγκεκριμένα, το Άρθρο 4 του συγκεκριμένου Νόμου αναφέρει ότι «Σε κάθε 

Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί 

Κέντρο Κοινότητας». Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού σε συνεργασία με την οικεία Κοινωνική 

Υπηρεσία στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός 

τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών 

με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που 

υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.».89  

Όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας, ο ίδιος νόμος προβλέπει το σχεδιασμό 

και την κατάρτιση Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, τα οποία με τη 

συγχρηματοδότηση από τους πόρους του ΕΣΠΑ, θα καλύπτουν κοινωνικές ανάγκες, 

με απασχόληση ανέργων απευθείας στους δήμους και περιφέρειες, με στόχο τη 

διευκόλυνση επανένταξης των ανέργων αυτών στην αγορά εργασίας (Άρθρο 1, 

εδάφιο 1). 

Σημαντικό βήμα της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την επίτευξη κοινωνικής 

συνοχής και τοπικής ανάπτυξης αποτελεί ο νόμος 4071/2012 αναφορικά με τις 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 

διοίκηση» Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» που χαρακτηρίστηκε και 

«Καλλικράτης 2» συμπεριελάμβανε ρυθμίσεις που συμπλήρωσαν και τροποποίησαν 

άρθρα του νόμου 3582/2010.90 Το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ (Αυτοδιοίκηση Κοινωνική 

Συνοχή Ισόρροπη Ανάπτυξη) στοχεύει στην υλοποίηση στόχων για την κοινωνική 

συνοχή και την καταπολέμηση της ανεργίας. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ΑΚΣΙΑ «έχει 

ως στόχους τη βελτίωση σε τοπικό επίπεδο των όρων για βιώσιμη ανάπτυξη, τη 

                                                 
89 Βλ. Νόμος 4368/2016 – ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016 (Κωδικοποιημένος), Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις, διαθέσιμος εδώ https://www.e-nomothesia.gr/kat-

ygeia/nomos-4368-2016.html  
90 Βλ. NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85, Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, διαθέσιμο εδώ 

https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-85-2012-%CF%83%CE%B5%CE%BB-

1.html  

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/nomos-4368-2016.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/nomos-4368-2016.html
https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-85-2012-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-85-2012-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html
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βελτίωση των όρων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και την κοινωνική 

συνοχή».91 

Στον ίδιο νόμο ενσωματώνεται η θέσπιση της λειτουργίας των Κοινωνικών 

Παντοπωλείων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 2 ν. 4071/2012, παρ. 1, αναφέρεται ότι 

«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη 

σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές 

και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά 

τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β΄ 185). 

Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να 

διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. 

Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.» 

Την ευθύνη για την ίδρυση τους σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, παρ. 2, την έχουν τα 

δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, ενώ η λειτουργία τους εποπτεύεται από την 

επιτροπή διαχείρισης «στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι 

δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και 

προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς 

αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες.»  

Παρά το νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την παροχή κοινωνικών 

παροχών από τους ΟΤΑ, η κοινωνική δράση των ΟΤΑ λόγω των μειωμένων εσόδων 

εξαρτάται αποκλειστικά από τη συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών θεσμών και 

προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση των παροχών αυτών 

και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική 

αδυναμία. Δυστυχώς, η άμεση χρηματοδοτική εξάρτηση των ΟΤΑ από την κεντρική 

κυβέρνηση και η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής ως επί το πλείστον από την 

κεντρική πολιτική, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των ΟΤΑ να 

συνεισφέρει στην αντιμετώπιση της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης. 

 

4.5. Χρηματοδότηση και οικονομικοί πόροι 

Οι οικονομικοί πόροι των ΟΤΑ προέρχονται κυρίως από τις επιχορηγήσεις 

του κράτους και λαμβάνουν τη μορφή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (στο εξής 

ΚΑΠ), τη μορφή προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και τη μορφή της 

                                                 
91 Βλ. ibid 
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Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στο εξής ΣΑΤΑ). Επιπλέον, οι ΟΤΑ 

λαμβάνουν επιχορηγήσεις με τη μορφή συγχρηματοδότησης από την ΕΕ και τα 

διαρθρωτικά ταμεία για την εκτέλεση επιλέξιμων έργων και προγραμμάτων. Οι 

τελευταίες είναι που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία. 

Οι ΚΑΠ μέσω του Ν.1828/1989 (Κεφάλαιο Δ, Άρθρο 25)92 συνιστούν το 

βασικό μέσο χρηματοδότησης των ΟΤΑ. Σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010, οι ΚΑΠ 

των δήμων προέρχονται σε ποσοστό 20% από τις συνολικές ετήσιες καθαρές 

εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, σε ποσοστό 

12% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ και σε ποσοστό 50% των συνολικών 

εισπράξεων του φόρου ακίνητης περιουσίας (Άρθρο 259). Αντίστοιχα, οι ΚΑΠ των 

Περιφερειών προέρχονται σε ποσοστό 2,40% από το φόρο εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων και σε ποσοστό 4% από το φόρο προστιθέμενης αξίας - ΦΠΑ 

(Άρθρο 260).93 

Αυτό που μπορεί κανείς να συμπεράνει αν παρατηρήσει τις πηγές προέλευσης 

των ΚΑΠ, είναι ότι παρά τη μεταρρύθμιση Καλλικράτη και τη μείωση των δήμων, η 

οικονομική κρίση επιβαρύνοντας τους πολίτες, οδήγησε ταυτόχρονα στη μείωση των 

ΚΑΠ για τους περισσότερους δήμους. Η αδυναμία των πολιτών να εκπληρώσουν τις 

φορολογικές τους υποχρεώσεις, ταυτόχρονα οδήγησε σε μείωση των πηγών των 

εσόδων που χρηματοδοτούν τους ΚΑΠ. 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΟΤΑ, τους οδηγεί στην αναζήτηση 

εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 

κρίσης, όπως είναι οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Δικαίου - ΣΔΙΤ. Οι ΣΔΙΤ 

βάσει του Νόμου 3389/2005 είναι «μορφές συνεργασίας των Δημοσίων Φορέων μέσα 

στους οποίους περιλαμβάνεται και η Τοπική Αυτοδιοίκηση με επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού Τομέα, που αποσκοπούν στον σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη 

χρηματοδότηση και διαχείριση δημόσιων έργων υποδομής και στην παροχή δημόσιων 

υπηρεσιών, αλλά και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.»94 

Παράλληλα, οι ΣΔΙΤ αποτελούν καινοτόμες λύσεις χρηματοδότησης που 

προωθούνται από την ΕΕ και συμβάλλουν στη διευκόλυνση κοινωφελών έργων, στη 

μείωση του κόστους έργων που επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου το δημόσιο τομέα, στην 

                                                 
92 Βλ.  E-Forologia, Νόμος 1828 της 3/3.1.89. Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες 

διατάξεις.- (Α΄ 2)., διαθέσιμο εδώ https://www.e-

forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7E25509688172D24.1D031AEA53&version=1989/01/03  
93  
94 Βλ. Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα, Εγχειρίδιο για την υλοποίηση 

έργων και υπηρεσιών μέσω ΣΔΙΤ, Έκδ. Υπ. Οικον., Αθήνα 2006. 

https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7E25509688172D24.1D031AEA53&version=1989/01/03
https://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=7E25509688172D24.1D031AEA53&version=1989/01/03
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προώθηση της ανάπτυξης και στη διεύρυνση μεριδίων αγοράς ευρωπαϊκών εταιριών 

που δραστηριοποιούνται στις δημόσιες συμβάσεις σε χώρες εκτός της ΕΕ. Τα 

κονδύλια της ΕΕ για τη συγχρηματοδότηση των ΣΔΙΤ που παρέχονται στους εθνικούς 

φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προέρχονται κυρίως από τα διαρθρωτικά 

ταμεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Επενδύσεων.95 

Όπως ήδη αναφέραμε, οι πηγές χρηματοδότησης που μας ενδιαφέρουν άμεσα 

στην παρούσα εργασία είναι αυτές της ΕΕ. Τα ΕΔΕΤ (έχουμε αναφέρει σχετικά για 

τα ΕΔΕΤ σε προηγούμενο κεφάλαιο) αποτελούν την κύρια πηγή επενδύσεων σε 

ενωσιακό επίπεδο, με στόχο την παροχή βοήθειας προς τα κράτη-μέλη για την 

αποκατάσταση της οικονομίας τους και την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 

κρίσης. Τα κράτη-μέλη, μέσω των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων και της κοινωνίας 

των πολιτών, υιοθετώντας την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» οφείλουν 

να ιεραρχούν τις τοπικές ανάγκες καθορίζοντας τις βασικές ανάγκες και 

προτεραιότητες κάθε περιφέρειας. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό 

μέσο που χρησιμοποιεί η ΕΕ, σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και 

τοπικές αρχές κάθε χώρας, για την υποστήριξη της απασχόλησης και τη στήριξη των 

πολιτών όσον αφορά την εξεύρεση καλύτερων θέσεων εργασίας.  

Σύμφωνα με τους στόχους της «Ευρώπης 2020», η ΕΕ δεσμεύεται κάθε χρόνο 

μέσω του ΕΚΤ να δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, 

αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της απασχόλησης που δημιούργησε η δημοσιονομική 

κρίση. Το ΕΚΤ, με ενισχυμένο ρόλο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 

λειτουργεί σύμφωνα με δύο σημαντικές αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη σημαντική 

αρχή,  η συγχρηματοδότηση διασφαλίζει την κυριότητα σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο και περιλαμβάνει δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Όσον αφορά τη 

συγχρηματοδότηση, το ΕΚΤ συνδράμει με ποσοστά από 50% έως 85% του 

συνολικού κόστους του έργου, ανάλογα με την ευμάρεια που παρουσιάζει κάθε 

περιφέρεια.  

Η δεύτερη σημαντική αρχή αφορά την κοινή διαχείριση, έτσι ώστε κάθε 

επίπεδο λήψης αποφάσεων να αναλαμβάνει τη δική του ευθύνη. Οι οδηγίες του ΕΚΤ 

                                                 
95 Βλ. αναλυτικά για τις ΣΔΙΤ στην ΕΕ: EUR-Lex Access to European Union law, Aνάπτυξη 

συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, available in 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Aem0026  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV%3Aem0026
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πραγματοποιούνται μέσω διαβούλευσης και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Εθνικές αρχές και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.96 Όσον αφορά την Ελλάδα η Επιτροπή μέσω του ΕΚΤ 

πρότεινε να αυξηθούν τα επίπεδα χρηματοδότησης για τα προγράμματα της περιόδου 

2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες. Επομένως, θα διατεθεί πρόσθετο ποσό 1 δις 

ευρώ που θα αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται 

στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.97 

Στο χάρτη 5 μπορεί κανείς να παρατηρήσει τις επιλέξιμες για χρηματοδότηση 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, από τα ΕΔΕΤ για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020. Οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, που βρίσκονται κυρίως στα νότια και 

στα ανατολικά της ΕΕ, θα λάβουν το μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων. Στην 

Ελλάδα οι λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ μικρότερο από 75 ποσοστιαίες μονάδες, είναι αυτές της Θεσσαλίας, της 

Ηπείρου, της Δυτικής Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διαθέσιμο εδώ 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=el  
97 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και 

την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της 

ΕΕ, Ιούλιος 2015, διαθέσιμο εδώ http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=el&newsId=2274   

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=525&langId=el
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=el&newsId=2274
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Χάρτης 5: Επιλεξιμότητα περιφερειών για χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ για τις 

περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, με βάση τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

 

Πηγή: Eurostat Statistics Explained, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Regional_policies_and_Europe_2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_policies_and_Europe_2020
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Regional_policies_and_Europe_2020
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Κεφάλαιο 5 

Η πρόκληση της χρηματοδότησης των κοινωνικών δράσεων των 

ΟΤΑ 

5.1. Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του    

Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010 – 2020 

Ο στόχος της ΕΕ για «έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» 

σε όλα τα κράτη μέλη της απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη για 

τη μείωση της ανεργίας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και τη 

βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

που προωθεί η ΕΕ για τους σκοπούς αυτούς θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και θα 

ενισχύσουν τις ικανότητες των κρατών μελών προκειμένου αυτά να προβούν στην 

οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  

Σε ομιλία του για την κατάσταση που βρίσκεται η ΕΕ, ο Πρόεδρος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  José Manuel Barroso, τόνισε εκτός των άλλων ότι παρόλο 

που «οι ευρωπαϊκές χώρες με τα πλέον αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής 

προστασίας και με τις πλέον ανεπτυγμένες κοινωνικές συμπράξεις είναι αυτές που 

συγκαταλέγονται στις πιο επιτυχημένες και ανταγωνιστικές οικονομίες παγκοσμίως», η 

δημοσιονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού σε αυτές, ενώ παράλληλα οδήγησε σε αύξηση των αποκλίσεων και των 

ανισοτήτων των κρατών-μελών.98  

Για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η 

Ένωση δρομολόγησε μέσω της Επιτροπής μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες 

όπως η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού καθώς και πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την 

οικονομική ανάπτυξη και στοχεύουν στον κοινωνικό αντίκτυπο των διαρθρωτικών 

αλλαγών.99  

                                                 
98 Βλ. Ολομέλεια Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - Στρασβούργο, 12 Σεπτεμβρίου 2012, Ζοζέ Μανουέλ 

Ντουράο Μπαρόζο, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 

2012, SPEECH/12/596. 
99 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των 

διακρίσεων, Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2016, διαθέσιμο εδώ 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.9.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.10.9.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του 

Κοινωνικού Αποκλεισμού 2010-2020 αποτελεί μια από τις επτά πρωτοβουλίες100 της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020»101 με στόχο την έξοδο 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από 

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα 

περισσότερο ευάλωτα άτομα στις κοινωνίες είναι εκτεθειμένα σε άσχημες συνθήκες 

διαβίωσης περισσότερο από ποτέ. Η ΕΕ οφείλει να αναλάβει κοινές δράσεις με τις 

εθνικές και τοπικές αρχές των κρατών-μελών με στόχο τη χρηματοδότηση νέων 

συμμετοχικών τρόπων για την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών 

προβλημάτων. Επομένως η πλατφόρμα «θα θέσει ένα δυναμικό πλαίσιο δράσης για να 

διασφαλιστεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης και 

της απασχόλησης να επιμεριστούν ευρέως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τα 

άτοµα που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό να είναι σε θέση να 

ζήσουν µε αξιοπρέπεια και να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.»102 Αυτός ο 

ονομαστικός στόχος προϋποθέτει αποτελεσματικότητα και ενίσχυση της 

απασχόλησης ώστε να αντιμετωπιοστούν οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι 

επιβαρύνουν τις κοινωνικές δαπάνες.  

Ο στόχος που τέθηκε με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση 

της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού θα επιτευχθεί μέσα από την κάλυψη 

πέντε τομέων δράσης103: 

                                                 
100 Οι επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έξοδο από τη φτώχεια και 

τον κοινωνικό αποκλεισμό είναι η «Ένωση καινοτομίας», η «Νεολαία σε κίνηση», το «Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την Ευρώπη», «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», η 

«Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» και η «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 

καταπολέμηση της φτώχειας». Βλ. εκτενέστερα εδώ http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/flagship-initiatives/index_el.htm  
101 «Ευρώπη 2020» είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση, που ξεκίνησε το 2010 με ορίζοντα το 2020. Στόχος της δεν είναι απλώς η αντιμετώπιση 

της κρίσης, από την οποία εξάλλου οι οικονομίες μας ανακάμπτουν σταδιακά, αλλά και των 

μειονεκτημάτων του αναπτυξιακού μας μοντέλου, καθώς και η δημιουργία των συνθηκών για μια 

έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι πέντε στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

είναι η Απασχόληση, η Έρευνα και Ανάπτυξη, η Κλιματική Αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα, η 

Εκπαιδευση και η Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Βλ. Στόχοι της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» διαθέσιμο εδώ http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-

nutshell/targets/index_el.htm  
102Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την 

καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για κοινωνική 

και εδαφική συνοχή, Βρυξέλλες, 16.12.2010 COM(2010) 758 τελικό, σελ. 3 
103 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη, 

«Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el  

 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_el.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el
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 Ανάληψη δράσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής, όπως στην αγορά 

εργασίας, στην ελάχιστη στήριξη εισοδήματος, στην υγειονομική περίθαλψη, 

στην εκπαίδευση, στη στέγαση και στην πρόσβαση σε βασικούς τραπεζικούς 

λογαριασμούς. 

 Περισσότερο αποδοτική χρήση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων για την 

προώθηση της κοινωνικής ένταξης, με βασικό στόχο τη διάθεση του 20% του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισμού, ύστερα από πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

 Παρουσίαση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη τεκμηριωθεί, ώστε να εκτιμηθεί η 

αποτελεσματικότητα καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών. 

 Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για μια περισσότερη 

αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που αφορούν την κοινωνική 

πολιτική. 

 Περισσότερο αποδοτικός συντονισμός των εθνικών πολιτικών των κρατών 

μελών, ο οποίος πραγματοποιείται μέσω της Επιτροπής Κοινωνικής 

Προστασίας με τη χρήση ανοιχτής μεθόδου συντονισμού για την κοινωνική 

προστασία και την κοινωνική ένταξη. 

Μέσω της «Ευρώπης 2020» και της «Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την 

Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», η ΕΕ έθεσε για 

πρώτη φορά ποσοτικούς στόχους όσον αναφορά τη μείωση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Η επιδείνωση όμως της οικονομικής κρίσης και οι 

επιπτώσεις της στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ένωσης τουλάχιστον μέχρι τώρα, 

έξι χρόνια μετά την υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής, δεν επέτρεψε στην Ένωση να 

προχωρήσει στην επίτευξη των ποσοτικών αυτών στόχων. Παράλληλα, οι 

στρατηγικές αυτές δεν προσφέρουν καμιά δέσμευση από πλευράς της Ένωσης για 

εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η έλλειψη 

συντονισμού των διεθνών, εθνικών και τοπικών πολιτικών λόγω της δημοσιονομικής 

και κοινωνικής κρίσης δεν επιτρέπει στην ΕΕ να προχωρήσει προς την επίτευξη 

αυτών των στόχων, ενώ η έλλειψη θεσμικών και πολιτικών επιλογών δεν οδηγεί στην 



67 

 

υλοποίηση του πρωταρχικού στόχου των στρατηγικών αυτών που είναι η «έξυπνη, 

διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει την εικόνα της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των 

εθνικών στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι προσπάθειες που πρέπει 

να καταβληθούν και η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί μέχρι το 2020 χρήζουν 

ιδιαίτερης προσπάθειας104, αφού οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα 

δημοσιονομικά της χώρας και στο δημόσιο χρέος της, την έχουν οδηγήσει σαφώς σε 

περικοπές των κοινωνικών δαπανών συμβάλλοντας στην επίτευξη μεγαλύτερης 

οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας στη χώρα. Οι ποσοτικοί στόχοι του πίνακα 4 

είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο να εκπληρωθούν εάν δεν υπάρξει ένα 

μακροπρόθεσμο όραμα για την οικονομική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη της 

χώρας. Οι τοπικές αρχές της χώρας, αναλαμβάνοντας συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο 

ευθύνης για την επίτευξη των στόχων αυτών, βρίσκονται αντιμέτωπες με την 

επιδείνωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ η οικονομική 

δυσπραγία τους έχει αποβεί σε βάρος των κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών. 

Πίνακας 4: Στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 

 

Πηγή: ΕΣΠΑ, https://www.espa.gr/el/pages/staticEurope2020.aspx 

 

                                                 
104 Ο στόχος που αφορά τις επενδύσεις σε Ε&Α προτάθηκε από την ελληνική πλευρά εντός του 

πλαισίου του αναθεωρημένου ΕΠΜ και η επίτευξη του βασίζεται σε υποθέσεις που αφορούν τους 

πόρους των ΕΔΕΤ 2014-2020, σε ποσοστό 15% περίπου του συνολικού προβλεπόμενου ποσού για 

Ε&Α. 

https://www.espa.gr/el/pages/staticEurope2020.aspx
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5.2. Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2019 

Τα Πενταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα συνιστούν ολοκληρωμένα 

προγράμματα τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. α' βαθμού. Αφορούν 

στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, καθώς και στη βελτίωση της υφιστάμενης 

οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., μεριμνώντας για τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητας του Δήμου και την παροχή περισσότερο ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλύπτουν όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του 

Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Για την κατάρτισή τους 

λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο υφιστάμενος χωροταξικός και πολεοδομικός 

σχεδιασμός καθώς και οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα 

χρηματοδοτικά μέσα, αναδεικνύοντας την τοπική τους διάσταση.105 

Οι Στρατηγικοί στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης, αναφέρονται στα κρίσιμα 

ζητήματα ανάπτυξης και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής που πρέπει κατά 

προτεραιότητα να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, προκειμένου να εκπληρώσει 

αποτελεσματικότερα την αποστολή και το όραμά της. Μέσω των στόχων αυτών που 

εστιάζουν σε ζητήματα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και σε 

ζητήματα χωρικής οργάνωσης και προστασίας των φυσικών πόρων της Περιφέρειας, 

επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.106  

Ο Στρατηγικός Στόχος 4 σχετικά με την «Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με 

τη βελτίωση των υποδομών και υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Μέριμνας, 

Υγείας και Αθλητισμού», αναφέρεται στην αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών 

ζητημάτων που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό, φαινόμενο που εντάθηκε 

ραγδαία την τελευταία τριετία λόγω της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, μέσω 

των παρεμβάσεων του συγκεκριμένου στόχου επιδιώκεται η κοινωνική ένταξη, η 

καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και η ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής, προκειμένου όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στην 

κοινωνία και να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη. 

                                                 
105 Βλ.  ΦΕΚ 2970/2014, Απόφαση Αρ. 41179, Περιέχομενο, δομή και τρόπος υποβολής των 

Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ 

βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019  
106 Βλ. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΚΜ 2015-2019, διαθέσιμο εδώ 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=506  

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=506
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5.3. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

Η επιδείνωση της οικονομίας στην Ελλάδα λόγω της δημοσιονομικής κρίσης 

είχε ως επακόλουθο τη μείωση της απασχόλησης και την αύξηση της ανεργίας, με 

αποτέλεσμα, όπως ήδη αναλύσαμε στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η 

Ελλάδα να παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ, με 24% το 

Δεκέμβριο του 2015. Η ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ομάδες του πληθυσμού που 

παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα εισόδου και παραμονής στην αγορά 

εργασίας, είναι επιτακτική. Οι ομάδες αυτές όπως οι νέοι, ιδιαίτερα οι ΝΕΕΤ, οι 

μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, οι γυναίκες και 

τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, αποτελούν τις ομάδες υψηλού κινδύνου, 

στις οποίες θα πρέπει να εστιάσουν τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής. 

Από την άλλη πλευρά, η μείωση της απασχόλησης αποτελεί φυσικό 

επακόλουθο των οικονομικών πολιτικών των κυβερνήσεων και των διαρθρωτικών 

προβλημάτων στην αγορά εργασίας. Η συνεχής οικονομική ύφεση επέφερε 

σημαντικά προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων για την αύξηση της 

απασχόλησης, ενώ ο περιορισμός των εθνικών δαπανών αύξησε σημαντικά τα 

ποσοστά φτώχειας και μείωσε τις κοινωνικές παροχές. Προβλήματα επίσης όπως η 

κρίση ρευστότητας και η αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος, 

επιδείνωσαν την κατάσταση των επιχειρήσεων στη χώρα, δημιουργώντας ένα 

ασταθές οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. 

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές της χώρας, λόγω του ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων τους προέρχεται από την κεντρική κυβέρνηση, δεν έλαβαν τους 

απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 

πολιτών. Παράλληλα, οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση (Βλ. 

μεταρρύθμιση Καλλικράτης, που ήδη αναφερθήκαμε σε αυτή σε προηγούμενο 

κεφάλαιο) δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα στην αναδιάρθρωση των 

υπηρεσιών, στην ανακατανομή αρμοδιοτήτων και στην εφαρμογή των 

χρηματοδοτικών εργαλείων από τους ΟΤΑ. 

Στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που επέφερε η δημοσιονομική 

κρίση, δύο από τις κύριες αναπτυξιακές ανάγκες που καλείται να καλύψει η Ελλάδα 

κατά την περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 

Ανάπτυξης» (ΕΣΠΑ), εστιάζουν στο Θεματικό Στόχο 8 για την «Προώθηση της 

βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των 
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εργαζομένων» καθώς επίσης και στο Θεματικό Στόχο 9 για την «Προώθηση της 

κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης».107 Στον 

πίνακα 5 μπορούμε να δούμε πως θα κατανεμηθούν οι χρηματοδοτικοί πόροι για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στις περιφέρειες 

της Ελλάδας. Παρατηρώντας αναλυτικά την κατανομή των δαπανών μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει ότι τα μεγαλύτερα ποσά δαπανών προσανατολίζονται προς τις 

περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναλογία των δημοσίων δαπανών, 

της συμμετοχής των ΕΔΕΤ και της εθνικής συμμετοχής είναι επίσης μεγαλύτερη για 

τις συγκεκριμένες περιφέρειες. 

Πίνακας 5: Κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014-

2020 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Πηγή: Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ΕΣΠΑ 2014-2020 

                                                 
107 Βλ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – 

ΕΣΠΑ, Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020, Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – 

ΕΣΠΑ 2014-2020, Αθήνα, Μάϊος 2014, σσ 26-29, διαθέσιμο εδώ 

https://www.espa.gr/elibrary/PA_ESPA_2014_2020.pdf  

https://www.espa.gr/elibrary/PA_ESPA_2014_2020.pdf
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 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τις 

επιλέξιμες για χρηματοδότηση περιφέρειες επιπέδου NUTS 2, από τα ΕΔΕΤ για την 

προγραμματική περίοδο 2014-2020, η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανήκει 

στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, που παρουσιάζουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

μικρότερο από 75 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι επομένως λογικό να αποτελεί τη 

δεύτερη σε σειρά περιφέρεια που θα λάβει μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τα 

ΕΔΕΤ, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες. 

Οι διαπεριφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα έντονες εξαιτίας 

της δημοσιονομικής κρίσης σε σχέση με το παρελθόν, ενώ η μεγέθυνση της κρίσης 

έχει πλήξει τις μεγαλύτερες αστικές περιφέρειες της χώρας. Για το λόγο αυτό είναι 

μεγαλύτερες οι δαπάνες που προσανατολίζονται στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Οι 

χρηματοδοτήσεις αυτές ανάλογα με το Θεματικό Στόχο που εστιάζουν, θα καλύψουν 

διαφορετικές ανά στόχο προτεραιότητες. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το Θεματικό 

Στόχο 8, οι προτεραιότητες αφορούν την πρόσβαση στην απασχόληση για οικονομικά 

μη ενεργά άτομα συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών πρωτοβουλιών προς την 

κατεύθυνση αυτή, την βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, την 

προσαρμογή των επιχειρήσεων στην αλλαγή, τη δημιουργία επιχειρήσεων και την 

αυτοαπασχόληση. Οι προτεραιότητες για το Θεματικό Στόχο 9 αφορούν τις ενεργές 

πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, την 

ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, την καταπολέμηση διακρίσεων, τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές και βιώσιμες υπηρεσίες υγείας και 

κοινής ωφέλειας, την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και τα Τοπικά 

Αναπτυξιακά Προγράμματα.108 

Τα τελευταία, αφορούν Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων – Community Lead Local Development (CLLD) (στο εξής 

ΤΑΠΤΟΚ) . Το ΤΑΠΤΟΚ αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προς χρήση (με 

προσέγγιση bottom-up) σε υποπεριφερειακό επίπεδο που λειτουργεί συμπληρωματικά 

προς την υπόλοιπη αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 

το ΤΑΠΤΟΚ «επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες υπο-περιφερειακές περιοχές, 

αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης που 

απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και 

                                                 
108 Βλ. ibid 
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πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης ανά περιοχή, σχεδιασμένων να 

λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές ανάγκες και δυναμική, και λαμβάνει υπόψη τις τοπικές 

ανάγκες και τη δυναμική, περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό πλαίσιο, 

δικτύωση και, όπου χρειάζεται, συνεργασία».109 

Τα ΕΔΕΤ προωθώντας το ΤΑΠΤΟΚ ως αναπτυξιακό εργαλείο στοχεύουν 

στην ενθάρρυνση των τοπικών κοινοτήτων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 

προσεγγίσεων, στην ενίσχυση της συλλογικότητας των τοπικών κοινοτήτων, στην 

προώθηση της κοινωνικής ιδιοκτησίας και στην υποβοήθηση της πολυεπίπεδης 

διακυβέρνησης.110 Οι τοπικές κοινότητες έχοντας στη διάθεση τους ένα ισχυρό 

εργαλείο όπως το ΤΑΠΤΟΚ, οφείλουν να προσανατολιστούν στην υιοθέτηση 

πολιτικών με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής τους, δημιουργώντας 

πολλαπλά οφέλη για τους πολίτες και προσφέροντας λύσεις στην αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020, Μάρτιος 2014, διαθέσιμο εδώ 

 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_el.pdf  
110 Βλ. ibid 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_el.pdf
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Επίλογος -Συμπεράσματα                                                                                                                                         

Η τελευταία δημοσιονομική κρίση στην Ευρώπη έλαβε διαστάσεις όχι μόνο 

οικονομικής, αλλά κοινωνικής και ανθρωπιστικής κρίσης. Οι επιπτώσεις της κρίσης 

αυτής έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την άσκηση οικονομικών και κοινωνικών 

προγραμμάτων από πλευράς των κρατών-μελών της ΕΕ σε εθνικό αλλά και σε τοπικό 

επίπεδο. Ο ελλειπής προσδιορισμός των στόχων και ο ανεπαρκής συντονισμός των 

επιμέρους πολιτικών των κρατών μελών, καθιστούν αδύνατη την οποιαδήποτε 

προσπάθεια για εξάλειψη των επιπτώσεων αυτών, οι οποίες προσπάθειες 

αμφισβητούνται καθώς εξαρτώνται από τους θεσμοθετημένους κανόνες των κρατών 

μελών. 

Η υιοθέτηση ενός ανθρωποκεντρικού τρόπου διακυβέρνησης απομάκρυνε την 

ΕΕ από τις θεμελιώδεις αρχές της, ενώ η δημοσιονομική και κοινωνική κρίση έθεσε 

σε αμφισβήτηση θεμελιώδη συστατικά της ενοποιητικής διαδικασίας. Οι ΟΤΑ 

κλήθηκαν να αναλάβουν σημαντικό μερίδιο αρμοδιοτήτων και βαρών, χωρίς να 

διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα. Παρ’ όλο αυτά προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα 

δημιουργώντας δομές και προωθώντας δράσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι 

παρενέργειες της δημοσιονομικής αυτής κρίσης. Στην προσπάθεια τους αυτή, 

σημαντικό αρωγό αποτέλεσαν τα ΕΔΕΤ καθώς και τα προγράμματα που θεσπίστηκαν 

από αυτά, ενώ για πρώτη φορά η Ένωση έθεσε ποσοτικούς στόχους για την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών κυρίως επιπτώσεων της κρίσης.  

Το βάρος που ανέλαβαν οι ΟΤΑ για την υιοθέτηση των προγραμμάτων αυτών 

είναι δυσανάλογο των δομών και της επάνδρωσής τους. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την κρίση, διεύρυνε δραματικά τις ανισότητες και τον αριθμό των 

ατόμων που οδηγήθηκαν στο οικονομικό και κοινωνικό περιθώριο. Η περισσότερο 

συστηματοποιημένη και διευρυμένη συμμετοχή των ΟΤΑ στα συστήματα κοινωνικής 

πολιτικής και στα προγράμματα που θεσπίζονται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, 

καθίσταται επιβεβλημένη, καθώς οι ΟΤΑ είναι αυτοί που αναδεικνύονται πλέον σε 

κύριους παράγοντες άσκησης κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών σε συνθήκες 

δημοσιονομικής κρίσης. Τα νέα δεδομένα απαιτούν επαναπροσδιορισμό των δομών 

και του ρόλου των πολιτικών αυτών, ενώ καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της 

αντικατάστασης των εθνικών κοινωνικών πολιτικών από μια ενιαία Ευρωπαϊκή 

πολιτική, η οποία θα μπορέσει να προβεί με επιτυχία στην εφαρμογή των 
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προγραμμάτων των ΕΔΕΤ και να στηρίξει τις περιφέρειες εκείνων των κρατών-μελών 

της ΈΕ που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. 

Είναι επιβεβλημένη πλέον η καθολική συνεισφορά της ΕΕ στην επίλυση της 

δημοσιονομικής κρίσης αλλά και στην στήριξη των τοπικών και εθνικών αρχών των 

κρατών-μελών, ώστε αυτά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ολοένα και 

αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού που ζει κάτω από τα όρια μαζικής 

φτωχοποίησης, εξαθλίωσης και στέρησης σημαντικών κοινωνικών παροχών. 
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